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اأيها ال�شعر اأيها النثرماهر �شرف الدين

 اأتفق مع الأ�سدقاء الذين قالوا باأن حازم �ساغية في رّده على اأ�سعد 
معهم  اأختلف  لكني  "اأخطاأ"،  "الأخبار" قد  جريدة  في  خليل  اأب��و 
في تحديد موقع الخطاأ. ففي حين يرون اأن خطاأ حازم يكمن في 
�سخ�ص  على  للرّد  نزوله  في  يكمن  اأنه  اأرى  ال�ستائم"،  "ا�ستعماله 

على �ساكلة اأ�سعد اأبو خليل.
تهريج.  ��ات  َو���سْ الأ�سبوعية  و"مقالته"  م��ه��ّرج.  خليل  اأب��و  اأ�سعد 

و�سماجته ل تكفي للتفكير في الرّد عليه.
الدليل على تهريج اأبو خليل؟ خذوا اأدّلة:

تقترب اليمامة من اليمامة، ومعاً تذهبان من المحطة، من حديد ال�سرفة، وتحّطان على الخط 
اأو على ال�سرفة التالية، وهما م�سرورتان ول ريب، ما عدا الناظر اإليهما، من قلب ال�سالون حيث 
اأنا وحيث نف�سي تقترب من نف�سي، وحيث ل اأدري هل اأنا في غبطة اأو في امتعا�ص اأو في الترّدد 
باأ�ص فاإنها  اأين اليمامة، ول  اأنذا قمت من النوم، ولكن  اأو مت�سائًا، وها  والحيرة. وتراني حائراً 

�شوقي اأبي �شقرا

كتب نائل الطوخي
اإ�سرائيلياً اجتمعوا في الأيام  67 �ساعراً وفناناً 
الما�سية على رف�ص الحرب التي ت�سّنها دولتهم 
الهمجي  بالعدوان  تنديدهم  وعلى  غ��ّزة،  على 

على الب�سر العّزل.
ق�سائَد  ت�سّم  اأنطولوجيا  اأثمرت  الجتماعات 
راف�سة للحرب، م�سّي�سة بالطبع كما ينبغي لها، 
بما في ذلك الأكثر هدوءاً منها، وتحمل عنواناً 

غا�سباً هو الآخر، "لت�سيت"، اأي "اأخرجوا".
الأنطولوجيا - كما جاء في الكلمة الفتتاحية 
- اأُعّدت على عجل وغ�سب، كرّد فعل احتجاجي 
فوري، وجمع �سعراَءها كلهم القرُف من الحرب 
الحالية. وقد �سّمت، اإلى جانب الإ�سرائيليين، 
زّياد  توفيق  مثل:  اأي�ساً،  فل�سطينيين  �سعراء 
)ح�سر ال�ساعر ال��راح��ل ح�����س��وراً رم��زي��اً  من 
خال ترجمة عبرية لإحدى ق�سائده، لإ�سفاء 
ُب��ع��د ت���ذك���اري ع��ل��ى الأن��ط��ول��وج��ي��ا( و�سليمان 
اإلى  بالإ�سافة  �سعث،  جميل  ون�سر  م�سالحة 

ق�سيدة لهارولد بنتر.
لبع�ص  ترجمة  قّرائها  اإل��ى  تقّدم  "الغاوون" 

الق�سائد المن�سورة في الأنطولوجيا.

www.alghaoon.com
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كتبت رجاء ناطور
فّتاُح  يا  دم ونقبُر حرباً.  ينزل  غ��داً  اأق��ول  ال�سباح  ذات  اأ�سلُك 
اإذا  ت�سبحوَن على خير  الطريق مك�سورة؟  اأم  ِرْجلي  عليُم  يا 
اإذا ُقتلتم. ولم  قتلوكم وكنتم ال��دم كّله. ت�سبحون على خير 

تجدوا غيركم مقتوًل وكبرتم بالموت. يا رّزاُق، الدم ل ُيغرق 
ع�سفوراً واحداً ول و�سادة واحدة. الموتى قادرون على الحب. 
لأنهم عاجزون عن الخيانة. بغداد اليوم نخيل َيردم ذاته حتى 
�ساَقْيها للخيل والبنادق. بيروت يومياً عذراء  المنبت. تفتح 

الخريف.  ال�سراخ ول  بها ل  َيتكّد�ص  تهرب على كوَعْيها. ل 
اأنفا�سه ليهيم على وجهه بالبحر.  القد�ص نهر ي�ستريح من 
القد�ص بغداد اليوم. بغداد بيروت يومياً. بيروت يومياً نافذة

مع هذا العدد ُتنهي "الغاوون" �سنَتها 
الأولى، ال�ساخبة وال�سجالية والمليئة 
عامها  لتدخل  والأف���ك���ار،  بالعناوين 
الثاني اأكثر مرا�ساً وقّراء و... اأحاماً. 
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كي تت�سّول لقاًء في �سحيفة ك�"الغارديان" 
م���ا ع��ل��ي��ك ����س���وى ت��ن��ف��ي��ذ ال���خ���ط���وات التي 
)الغارديان،  ح��داد  جمانة  ال�سّيدة  اتبعتها 

13 دي�سمبر 2008(، حيث اّدعت الآتي:
1- م�سوؤولون من "حزب اهلل" قاموا بتمزيق 
بو�ستر مجّلتها في معر�ص الكتاب الأخير!

ق��ام��وا بتهديد  اإ���س��ام��ي��ون م��ت��ط��ّرف��ون   -2
حياتها ب�سبب مجّلتها!

ن�سخة  األ��ف   50 �سي�ستري  �سعودي  ث��ري   -3
من مجّلتها!

�سروط  تحوز جميع  كهذه  اّدع���اءات  ثاثة 
باإجراء  غربية  �سحيفة  تقبل  كي  الت�سّول 
ف���ي و���س��ف��ه �سحية  ���س��خ�����ص  اأي  ل��ق��اء م���ع 
وب���ط���ًا ف���ي اآن واح�����د، ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر عن 

امتاكه موهبًة من عدمها.
حّداد  جمانة  ال�سّيدة  الآت���ي:  تخّيلوا  لكن 
ذل���ك خبراً،  ���س��اف��رت ج��ع��ل��ت م��ن  اإذا  ال��ت��ي 
واإذا �سربت فنجان قهوة في مقهى باري�سي 
�سارت  ع��ط�����س��ت  م���ا  واإذا  ح���دث���اً،  ���س��ّي��رت��ه 
ال�سفحات الثقافية مناديَل لم�سح فمها... 

يقوم "م�سوؤولون" من "حزب اهلل" بتمزيق 
بذلك!!  ي�سمع  اأح���د  ول  مجّلتها  بو�ستر 
ويت�سل بها اإ�ساميون متطّرفون ويهّددون 
ف��ي جريدة  اإل  ب��ذل��ك  ن��ع��رف  ح��ي��ات��ه��ا ول 
ال�سعودي  ال��ث��ري  حكاية  اأم���ا  بريطانية!! 
لاإيحاء  فهي  ا�سمه،  عن  تك�سف  لم  ال��ذي 
لل�سحيفة باأن العالم العربي اليوم مق�سوم 
المجلة  ���س��ّد  ف�سطاط  ف�سطاَطين:  اإل���ى 
عليها،  الهجمات  الع�سكرية  ذراع���ه  تنّفذ 
واآخ���ر م��وؤّي��د للمجلة اإل��ى درج��ة اأن��ه يبذل 

المال والنف�ص جهاداً في �سبيلها!
الَخِطر في الأمر اأن ال�سيدة حداد ل تقيم 
)الذين  العرب  المثقفين  ل��راأي  اعتبار  اأي 
التلفيقات!  وبهذه  بها  الحقيقة(  يعرفون 
ب��دل��ي��ل اأن��ه��ا ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع راب���ط الحوار 
ه�ستيري  وب�سكل  الإن��ت��رن��ت،  ع��ب��ر  عليهم 

كالعادة!
اأاإلى هذه الدرجة بلغ ت�سّول ال�سهرة وحب 
الظهور؟ فالمهم اأن نكون في ال�سوء حتى 

ولو على هيئة مت�سّولين؟!
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الأول  اللقاء  اأ�سهر من  بعد 
بعد  اأي  نف�سها،  وبالطريقة 
مخاطبته من طريق النا�سر 
"مينوي"،  دار  رئي�ص  لندون  جيروم 
التقيت �سموئيل بيكيت في كافيتريا 
وك���اأن  ن��ف�����س��ه��ا،  جاك"  "�سان  ف��ن��دق 
ح��رك��ة ال��زم��ن ت��ت��ك��ّرر ح��رف��ّي��اً. هذه 
المّرة كنت اأكثر ا�ستعداداً وا�سترخاًء، 
فقد كان اللقاء الأول مليئاً بالترّقب 
د والحيطة خا�سة اأنه ومنذ  والتر�سّ
اللقاء ال�سابق كان قد فاجاأني برف�سه 
الكتابة  وحتى  الت�سجيل  اآل��ة  ت�سغيل 
في  اأن��ه  اإّل  ال��درد���س��ة  �سيغة  ل  وف�سّ
اأخذت   - الأخير وعندما - كما يبدو 
الدرد�سة �سكًا جّدياً لم يكن يتوّقعه 
قال لي: "اإذا اأردت اأن تكتب �سيئاً َعِلَق 
فالرجاء و�سعه  با�سمي،  ذاكرتك  في 

بين قوي�سات".
الإيرلندي  الناقد  "يقول  ل��ه:  قلت 
اإنك  اإي��ل��م��ان  ريت�سارد  يتابعك  ال��ذي 
لكن جيم�ص  نف�سك،  اأجل  حزين من 
حزين  و�سديقك  م��واط��ن��ك  جوي�ص 

من اأجل العالم".
األقيت حجراً في ماء  اأن��ي  اأظ��ن  كنت 
بحركة  ن��ح��وي  �سيلتفت  واأن���ه  ن��ائ��م، 
الم�سمارّيتين  وبعينيه  ح���ادة  زاوي���ة 
ب��ك��ل��م��ة. لكنه  ي��ن��ط��ق  اأن  ق��ب��ل  ���س��ي��رّد 
اأتوقع  كنت  مما  تماماً  العك�ص  وعلى 
يظهر  ول��م  الأ���س��ف��ل  نحو  ينظر  ظ��ّل 
المقارنة  ت�ستوقفه  ول��م  فعل  رّد  اأي 
ب��ي��ن��ه وب��ي��ن ج��وي�����ص ف��ي ك���ون هموم 
هذا الأخير عالمية على العك�ص منه 
اإّل لأ�سباب �سخ�سّية.  الذي ل يحزن 
في  ا�ستوقفه  ال��ذي  الوحيد  ال�سيء 
هذه المقولة هو كلمة "حزين". قال 
لي: "حزين. ماذا تعني كلمة حزين؟ 
يعنيني.  ل  ���س��يء  ه��ذا  اإل���ّي  بالن�سبة 
لديه موقع عندي. هل  لي�ص  الحزن 
تعلم اأن العالم تراجيدي واأن الحياة 
تراجيديا ولهذا ل يمكن اإّل اأن اأكون 
تراجيدياً؟ اأما الُحزن..." - هّز كتفه 

وابت�سم و�سمت.

ودخلنا  ���س��ي��ئ��اً،  اأُ����س���ف  ل���م 
ج����ه����ة ال�������س���م���ت الأك����ث����ر 

�سجيجاً.
اأق�������رب  اأن  ن���ع���ل���م  ن����ح����ن 
"تراجيدي"  اإل��ى  ترجمة 
كل  واأن  "ماأ�سوي"،  ه���ي 
ماأ�سوي،  ه���و  ت���راج���ي���دي 
لكن العك�ص لي�ص �سحيحاً، 
ا�ستعمال  ���ل  اأف�������سّ ول���ه���ذا 
كانت  الإغ��ري��ق��ي��ة.  الكلمة 
ه����ذه ه���ي ال����م����ّرة الأول�����ى 
ف��ي��ه��ا �سفة  ت���دخ���ل  ال���ت���ي 
حياتي  "التراجيدي" اإلى 
وم�ساعري،  ال�����س��خ�����س��ّي��ة 
ف���ق���د ك���ن���ت اأع���ت���ق���د اأن���ه���ا 
على  ت����ط����ل����ق  ل  �����س����ف����ة 
م�ساعر فردية، واأنها كلمة 
ماآ�ٍص  لت�سخي�ص  مكّر�سة 
�سعوب  ت��ع��ي�����س��ه��ا  ك����ب����رى 
العاقة  اأن  كما  وطوائف، 
اليونانية  التراجيديا  مع 
تعطيها نوعاً من الت�سامي 
والتاأريخي  الميلودرامي 

والأدبي في اآن واحد.
يتحّدث  ل  بيكيت  اإن  ث��م 
عن تراجيديا بذاتها، فهو 

وبكل ب�ساطة يقول: "اأن تعي�ص" يعني 
اأن  اأي  تراجيدياً،  فعًا  تمار�ص  اأن��ك 
تراجيديا،  وغروبها  ال�سم�ص  �سروق 
ت����راج����ي����دي����ا، حتى  ال����ك����ره وال����ح����ب 
بيكيت  يجد  اأي��ن  تراجيديا.  الجمال 
ال��ت��راج��ي��دي��ا ف��ي ه���ذا ك��ّل��ه؟ ه��ل هو 
كائن تراجيدي يكتب م�سرحاً عبثياً؟ 
بيكيت  يعنيها  التي  التراجيديا  ربما 
الوجود  هو  اأي  ب��ذات��ه،  العبث  �سورة 
الجمال  وه�����و  ب���ال���م���وت،  م���ح���ك���وم���اً 
والعمل محكوماً  بالندثار،  محكوماً 

بالهدم، والحركة بالتوقف؟
ت�سّكل  اأن  اإّل  كهذه  لنظرة  يمكن  ل 
����د ل ح�����ّد لها  وت����وحُّ ع�����س��ق  ل��ح��ظ��ة 
فكرة  م��ج��ّرد  اإن  بحيث  ال��ح��ي��اة،  م��ع 
تحّول  ي���وم���اً  ���س��ت��ن��ط��ف��ئ  ال��ح��ي��اة  اأن 

واأن  ت���راج���ي���دي���اً،  ف���ع���ًا  دي��م��وم��ت��ه��ا 
ال��ج��م��ال ال���ذي ه��و ج���ذر ال���وج���ود ل 
يمكن اأن يتحقق اإّل كذروة تراجيدية 
العالم"،  و"الجمال هو الذي �سينقذ 

يقول لنا دي�ستويف�سكي.
ق��ل��ت ل��ن��ف�����س��ي: ل��ع��ّل��ي ����س���رت اأق����رب 
في  الخفّي  العبث  واإل���ى  �سمته  اإل��ى 
الموح�ص  الن�����س��ح��اب  واإل���ى  ك��ت��اب��ات��ه 
حواليه  من  العالم  مع  يعي�سه  ال��ذي 
الميكرو�سكوبي"  "الحوار  وت��ذّك��رت 
واحدة  بكلمة  بيكيت  ح�����س��ره  ال����ذي 
التي  "ليبرا�سيون"  ���س��ح��ي��ف��ة  م���ع 
مع  اأدبياً  تحقيقاً   1988 العام  ن�سرت 
فرن�سا  ف��ي  ك��ب��ار  وك���ّت���اب  �سخ�سيات 
ففي  تكتب؟".  "لماذا  ع��ن��وان  تحت 
في  والمفكرون  الأدب���اء  تبارى  حين 
الإجابة ل�سفحات و�سفحات في ملف 

بكلمة  بيكيت  رّد  خا�ص، 
 Bon qu’à..." واح�����دة: 
لهذا..."،  "اإل  اأي   "ça
جملة  م����ن  اأق��������ّل  وه������ي 
بيكيت  اق���ت���ط���ع  ح���ي���ث 
ال�����ذي  الأول  ن�����س��ف��ه��ا 
يق�سد فيه "اأنا ل اأ�سلح 
حذف  لهذا" وه��ك��ذا  اإل 
"اأنا  اأي   "Je ne suis"
 Bon" واأبقى  اأ�سلح"  ل 
لهذا(،  )اإّل   "qu’à ça
ال�سحيفة  م��ن  ك��ان  وم��ا 
ال���ت���ي ي��ه��ّم��ه��ا ك��ث��ي��راً رّد 
ب��ي��ك��ي��ت وح���������س����وره في 
هذا الملف اإّل اأن ن�سرت 
�سورَة بورتريه له ب�سعة 
تحته  وك��ت��ب��ت  ال�سفحة 

لهذا". "اإّل 
راحت  كّلها  ال�سور  ه��ذه 
مخّيلتي  ف����ي  ت���ت���زاح���م 
بعدما اأدخلني في حلبته 
له:  فقلت  ال��ت��راج��ي��دي��ة 
مع  ال���ح���وار  ه���ل  "لكن 
ن�سياً  ���س��ار  ه���ل  ال��ن��ا���ص 
من�سياً بالن�سبة اإليك؟". 
يمكن  "ل  ب�سرعة:  ق��ال 
ال��خ��ي��ر، م���ن دون  ت���ق���ول: ���س��ب��اح  اأن 
�سيا�سة  "تعني  ق����ل����ُت:  �سيا�سة". 
واأ�ساف:  اأك��م��ل  يتركني  ل��م  اأي..."، 
"�سيا�سة بالجذر ولي�ص باليوميات".

وهنا تذّكرت اأنه لي�ص لبيكيت اأ�سدقاء 
موجودين  غ��ي��ر  وه����م  ن�����در،  م���ا  اإّل 
ب�سعة  ه��ي  اإن��م��ا  اليومية  حياته  ف��ي 
اأ�سماء تترّدد هنا وهناك عبر العالم، 
نا�سره  مع  هي  الوثيقة  عاقته  واأن 
ب��ع��د زوج��ت��ه �سوزان  ل��ن��دون  ج��ي��روم 
ال��ت��ي ل���م ي���ق���اوم ب��ع��د رح��ي��ل��ه��ا حيث 
)توفي  اأ���س��ه��ر  بب�سعة  ب��ع��ده��ا  م���ات 
وكانت   1989 دي�سمبر   22 في  بيكيت 
زوجته قد توفيت قبل ذلك باأ�سهر(. 
النا�سر ميراثه  لهذا  اإنه ترك  ويقال 
عائلة  له  ولي�ست  ُينجب  لم  لأنه  كّله 

ظهره  بيكيت  اأدار  الحياة.  قيد  على 
عام  له  ُمنحت  "نوبل" التي  لجائزة 
ي�ستلمها،  اأن  رف�����ص  ب��ع��دم��ا   1969
بول  ج��ان  فعل  مثلما  يرف�سها  ول��م 
اإلى  ال��ذه��اب  لنا�سره  ت��ارك��اً  ���س��ارت��ر، 
عنه  ن��ي��اب��ًة  ل�ستامها  ا�ستوكهولم 
النا�ص  من  المعوزين  على  وتوزيعها 
رئي�ص  ل��ن��دون،  ج��ي��روم  )بالمنا�سبة 
باري�ص،  في  مينوي" المعروفة  "دار 
ي���ه���ودي ف��رن�����س��ي وه����و ن��ا���س��ر مجلة 
محمود  و�سعر  فل�سطينية"  "�سوؤون 
اأما بيكيت فقد  دروي�ص بالفرن�سية(. 
ظ���ل وزوج���ت���ه ُم��خ��ت��ف��َي��ْي��ن ف���ي قرية 
نباأ  زوجُته  و�سفْت  بعدما  تون�ص  في 
ح�����س��ول��ه ع��ل��ى ال��ج��ائ��زة وه���ي هناك 
هذه  ك��ان��ت  للكارثة"!  "يا  ب��ق��ول��ه��ا: 
دخول  ه���ي  ب��م��ف��ه��وم��ه��ا  "الكارثة" 
ب��ي��ك��ي��ت ع���ال���م ال�����س��خ��ب والإع�������ام 

وال�سجيج الذي كانا يهربان منه.
الحياة"  "تراجيديا  بعد  الواقع  في 
و"عدم اإلقاء التحية من دون ارتدادات 
الذي  وح�����واره  �سيا�سي"  ج���ذر  اإل����ى 
الواحدة  ال��ج��م��ل��ة  ي��ت��ج��اوز ح��ت��ى  ل��م 
وبعد  الفرن�سية،  ال�سحف  اأك��ب��ر  م��ع 
نوبل،  على  ح�سوله  في  "الكارثة" 
اأكثر  ي�سّج  �سار  الذي  ال�سمت  وبعد 
فاأكثر، �سار ل بد من الخروج من هذا 
الطريق الم�سدود في الحوار، ولهذا 
مقّدمات:  دون  وم���ن  ف��ج��اأة  ب���ادرت���ه 
هي  الأولى  ولغتك  اإيرلندي  "لكنك 
لتكتب  عنها  تخّليت  التي  الإنكليزية 
معنى  ما  بالفرن�سّية!  موؤلفاتك  اأهم 
دفع  ي��ح��اول  وك��اأن��ه  اأج��اب��ن��ي  هذا؟". 
لي  ت�����س��ّب��ب  "الإنكليزّية  م���ا:  ع��ائ��ق 
عندما  واأن���ا  الطفولة  اإن��ه��ا  م�سكلة. 
كاملة  ب��ح��ّري��ة  اأح�����ص  ل  فيها  اأك��ت��ب 
اأكتب  الفرن�سية.  اللغة  اأفعل مع  كما 
بثقل  الإح�سا�ص  دون  من  بالفرن�سية 
�سنوات  م��ن��ذ  اأك���ت���ب  ل���م  ال���م���ا����س���ي. 
موؤخراً  اإّل  بالإنكليزية  �سيئاً  طويلة 
هذا  "worstward HO..."؛  ك��ت��اب 
1983 في  ال����ذي ���س��در ع���ام  ال��ك��ت��اب 

�شوقي عبد الأمير

"رابطة الأدب الإ�سامي العالمية" في افتتاحية عددها الثامن والخم�سين  "الأدب الإ�سامي" الناطقة با�سم  �سّنت مجلة 
هجوماً تكفيرياً على جريدة "الغاوون" معتبرًة اأن في ا�سمها "ا�ستفزازاً �سريحاً" لاآية القراآنية "وال�سعراء يّتبعهم الغاوون". 
وو�سف رئي�ص الرابطة المدعو عبد القدو�ص اأبو �سالح "الغاوون" باأنها "�سرذمة من ال�سعراء المعا�سرين ممن ل ي�ستحيون 

من اهلل ويجهرون بال�سوء".
وعّلق موقع الرابطة )التي هي - كما ُي�ساع - على عاقة وثيقة بتنظيم "الإخوان الم�سلمين" الظاميين( على ذلك بالدعوة 

اإلى "المزيد من المتابعة لل�ساحة الأدبية"!!

�سموئيل بيكيت، بري�سة: اأندريه دايفد.
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بعد معر�َسْين اأقامهما عاَمْي 2004 و2007، متناوًل فيهما حالت ذاتية مفعمة بالوح�سة، اأقام الزميل اأ�سامة بعلبكي )مواليد 
اأكثر". وفي برو�سور المعر�ص  اأو  "اأقّل دخاناً  "اأجيال" )�سارع الحمرا( تحت عنوان:  1978( معر�سه الجديد في غاليري 
كتب الفنان اللّماح: "اأن�سُئ لوحتي �سنفاً اأدبياً اأقرب ما يكون اإلى ق�سيدة الهايكو. جملة من التداعيات العادية مكّللة بلمعة 
خارقة. اإْذ ذاك، تغدو اللوحة من�سة لواقع يتاأرجح بين ما هو حقيقي وما هو زائف. لوحة تنبع من الحد�ص، وتوحي باأنها 
لكنه  بعلبكي،  الذاتي ي�سيء على عمل  النقدي  التو�سيف  الحرفّية". هذا  برداء  فت  وتلحَّ ال�ستعاري،  التعبير  انبثقت من 
ال�سعرية". في  "واقعيته  تغّلف  التي  الطاوة  و�سّر تلك  الم�سلحة" لديه،  "�سّر  الموهوبين - ل يك�سف  - وهذا حالنا مع 
كتيب المعر�ص الذي يحتوي على مجموعة من الق�سائد الم�سفوعة بالحنين اإلى ذاكرة الطفولة والمراهقة ورائحة الأم 
المفقودة، يتحّدث بعلبكي عن الواقع كم�سمار حقيقي للم�ستحيل والمجاني. هكذا يتجّلى الح�سور الإن�ساني والمادي في 
لوحاته: ح�سور الإن�سان في عزلته الأبدية ومعاي�سته للم�ساحات الداخلية بكل ما فيها من اأغرا�ص ومناخات نف�سية ومن 

اأ�سوات وروائح وهم�سات غام�سة.
× 150 �سم(. اللوحة المقابلة من لوحات المعر�ص وتحمل عنوان "رينيه �سار في ربيع مغلوط" )اأكريليك على قما�ص، 180 

الإنكليزية.  باللغة  �سيظّل  نيويورك 
اأو  ل��ه  ت��رج��م��ًة  ح��اول��ت  �سخ�سياً  اأن���ا 
فحتى  اأ�ستطع،  ل��م  ك��ت��اب��ت��ه...  اإع����ادَة 
مرّكبة  كلمة  م�سطلح،  ه��و  ال��ع��ن��وان 
قمت بتجميعها وو�سعها ب�سكل خا�ص 
اأ����س���واأ وفيها  اأو  ���س��ّي��ئ��اً  ���س��ي��ئ��اً  وت��ع��ن��ي 

ظال. ل، ل يمكن اأن تترجم".
ال��غ��ري��ب ف���ي الأم�����ر اأن����ه وب��ع��د وفاة 
ب�سدور  ف���وج���ئ���ُت  م��ب��ا���س��رة  ب��ي��ك��ي��ت 
قامت  الكتاب  لهذا  فرن�سية  ترجمة 
 Cap" بها اإديث فورنيير تحت عنوان
نحو  البو�سلة  "�سع  اأي   "au pire
"، وهي لي�ست ترجمة، بل كما  الأ�سواأ
هو وا�سح اإعادة تحرير للعنوان لأنه 
قال  ك��م��ا  ترجمته  يمكن  ل  بالفعل 
موته  ان��ت��ظ��روا  ه��ك��ذا  نف�سه.  بيكيت 
ُمعار�ساً  كان  وقد  الكتاب  لُيترجموا 
ي�سهد  ل��م  ورب��م��ا  اأث��ن��اء حياته  لذلك 
خارج  من  المعار�سة  ه��ذه  على  اأح��د 
�سواي  منها  وال��ق��ري��ب��ي��ن  الن�سر  دار 
معار�سته  ع��ن  �سيئاً  اأق���راأ  ل��م  لأن��ن��ي 
هذه في ال�سحافة الفرن�سية وخا�سة 
ب���ع���د �����س����دور ال���ك���ت���اب ال������ذي حظي 
ب��اه��ت��م��ام ال��ن��ق��اد ال��ف��رن�����س��ي��ي��ن حيث 
قّدمته "لوموند الكتب"، بقلم مارك 
"ا�سمعوا،  الكلمات:  بهذه  ك�سي�سيان، 
اإقراأوا وا�سمعوا هذا ال�سوت العاري، 
كما  تماماً  ج��داً  ال�سافي  الغناء  ه��ذا 
زال  م��ا  ال���ذي  ال��غ��ن��اء  ه��ذا  الملحمة، 

الأكثر ع�سفاً في الأدب".
كتاباً  اأن  ن��ع��رف  ن��ح��ن  ح���ال  اأي  ع��ل��ى 
كتاب  بال�سرورة  هو  لبيكيت  جديداً 
النا�سر  ف����اإن  ول��ه��ذا  ت��ج��اري��اً،  ن��اج��ح 
اأن����ه يحظى  ال��ف��رن�����س��ي - خ�����س��و���س��اً 
يتوّرع  ل��ن   - وم��ي��راث��ه  بيكيت  بتركة 
ال��ك��ت��اب ف���ي ال�سوق  ف���ي و���س��ع ه����ذا 

الفرن�سية لأ�سباب ربما اأقّلها مادّي.
الإيرلندي  لبيكيت  كانت  اإذاً،  هكذا 
ترى  يا  لكن  الأم!  اللغة  مع  م�سكلة 
لحقتها  اأو  �سبقتها  م�سكلة  ثمة  ه��ل 

مع الأم؟
ع��ن��دم��ا ك����ان ب��ي��ك��ي��ت ي��ح��ّدث��ن��ي عن 
اإلى  اأ�سار  الإنكليزية  باللغة  عاقته 
اإل����ى ف��رن�����س��ا ق��ب��ل الحرب  اأن����ه ج����اء 
هنا  وظ��ل   )1932( الثانية  العالمية 
ال���ع���ودة اإلى  ف��ت��رة ط��وي��ل��ة م��ن��ت��ظ��راً 
بعدما  اأّم���ه  فيها  ت��رك  التي  اإي��رل��ن��دا 
الفترة  ط���ال���ت  وق����د  وال�������ده.  ت���وف���ي 
الحرب،  ق��ب��ل  م��ا  م��ن��ذ  ينتظر  وظ���ّل 
في  ي��وم��ذاك  وك��ان  �سنواتها،  وطيلة 

ما  وع��ل��ى  ع��ام��اً(   26( ال��ع��م��ر  مطلع 
يبدو كانت عاقته وثيقة جداً باأّمه، 
ال��ذي كان  بعد وف��اة وال��ده  خ�سو�ساً 

�سديد التعّلق به.
هذه  "النتظار  ف��ت��رة  ع���ن  ح��ّدث��ن��ي 
تنتهي  الحرب  كادت  اأّمه" وما  للقاء 
َمَت بيكيت. �ساألته:  حتى عاد. وهنا �سَ
اأح�س�سُت  ���س��ام��ت��اً.  راأي��َت��ه��ا؟ ظ��ّل  ه��ل 
رب����م����ا اأن����ه����ا ت����ك����ون ق����د م����ات����ت قبل 
عودته ولم يلتِق بها، وحاذرُت الدفع 
�سعوره،  اأج���رح  ل  ك��ي  اأك��ث��ر  بال�سوؤال 
دخلنا  ورب����م����ا  الآخ�������ر  اأن������ا  ف�����س��م��تُّ 
ف��ي ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ات، اأن����ا وه����و، جهَة 
بكل  والمحتدمة  ال�سارخة  ال�سمت 
هكذا  بقينا  والخ�سيات.  الحتمالت 
دقائق اأو اأكثر اإل اأنه قال: "ل لم تكن 
قد ماتت"! وهنا فتح لي باباً لمعرفة 
اللقاء فبادرته: وكيف كان  كيف كان 
اللقاء؟ رّد وقد بدا عليه انزعاج وهو 
ينظر اإلى اأ�سفل: "لم يكن ثمة لقاء" 

اأ�سار بيده كمن يقول: توّقف!
اأن عودة  اإلى  الإ�سارة  بّد من  وهنا ل 
بيكيت ولقاءه باأّمه قد توّقف عندها 
ب��ع�����ص ك��ّت��اب ���س��ي��رت��ه ون���ق���اده والكل 
مجمع على اأن �سيئاً غريباً قد حدث، 
ُيحّوم  ك��م��ن  ج��م��ي��ع��اً  ك���ان���وا  ل��ك��ن��ه��م 
ح��ول ه��ذا ال��ح��دث وي��ذك��رون��ه ب�سكل 
م�����س��ب��ب. ي��ت��ح��ّدث��ون ب���الأح���رى عن 
اأم�سى  واأن��ه  والدته  "غرفة  لقاء في 
ليلًة ع�سيبة جداً"، وهي الليلة التي 
عنوانها  ال���ت���ي  م�����س��رح��ي��ت��ه  األ��ه��م��ت��ه 
لل�سيد  الأخير  ال�سوتي  "الت�سجيل 
فيها  ي�سغي  ال��ت��ي   "Krapp ك���راب 
لحياته  ت�سجيل  اإل���ى  ك���راب  ال��ب��ط��ل 
يقول  ����س���اب���اً  ك�����ان  ب�����س��وت��ه ع���ن���دم���ا 
اأن  النهاية  ف��ي  ال��وا���س��ح  "من  ف��ي��ه: 
ال�سوداوية التي كنت اأحاول اأن اأفهمها 
في نف�سي كانت..." وهنا ُي�سّرع كراب 
يقول  ما  وُمخفياً  متافياً  الت�سجيل 
الم�ستمع  اأو  الم�ساهد  يعرف  ل  ك��ي 
من هو كراب. لكن في ما بعد عندما 
ن�سر نول�سن �سيرة بيكيت ذكر اأن هذا 
التي  الكلمة  هذه  ب��اأن  اأخبره  الأخير 
اأنه كان  اأي  "حليفي".  تافاها كانت 
و�سريكها.  ال�����س��وداوّي��ة  ه���ذه  ح��ل��ي��ف 
التي ل يريد  العتمة  ثم ما هي هذه 
ال�����س��وء عليها؟  اإل��ق��اء  اإظ��ه��اره��ا ول 

وهل لها عاقة باأّمه؟
اأ�ساأله عن  واأنا  بيكيت  اأتذكر  زلت  ما 
ال�سيد  مثل  تماماً  ك��ان  ال��ل��ق��اء.  ه��ذا 

الحديث  بيكيت  اأوق����ف  ف��ق��د  ك����راب، 
م���ع���ي. وك���ان���ت ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ات كما 
ي��ق��ال ف���ي ال��م�����س��رح ب��م��ث��اب��ة ال����ذروة 
الأعمق  ال�سمت  اإلى  فيها  ُعدنا  وقد 
والأ���س��خ��ب واأن���ا اأت�����س��اءل ف��ي داخلي 
دام  طويل  انتظار  فبعد  ح��دث!  عّما 
���س��ن��وات، وب��ع��د ح���رب م���دّم���رة وقتل 
وموت ونفي وت�سريد ما الذي حدث 
ف���ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ال��غ��ري��ب الأط�����وار؟ 
وهل حدث لقاء فعلي بينهما، ولماذا 
لم يعد بيكيت اإلى ذكر اأّمه، ولم يعد 
الكتابة  اإيرلندا وتوقف عن  اإلى  قط 
بالإنكليزية؟ ثم ما نوع هذه العاقة 
"كراب"  المونولوج  الم�سرحية  بين 
وكيف  ب���ي���ك���ي���ت،  ���س��خ�����س��ي��ة  وب����ي����ن 
جذرياً  منعطفاً  الليلة  هذه  اأ�سبحت 

ه؟ في حياته وفي ن�سّ
ال����ح����دي����ث عن  اأح�������د  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ل 
كتب  على  اّط��اع��ي  ح�سب  تفا�سيل 
الوحيدة  ف���الإ����س���ارة  ب��ي��ك��ي��ت.  ���س��ي��رة 
ف���ي غرفتها،  ل��ي��ل��ة  اأم�����س��ى  اأن����ه  ه���ي 
هذه  واأن  ال��ع��ائ��ل��ة،  م��ن��زل  ف��ي  ولي�ص 
الليلة كانت منعطفاً حتى في مفهوم 
بيكيت   - كراب  اأوق��ف  للعالم.  بيكيت 
ال����ذي يمّثل  ال��ن�����ص  ف���ي  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
م���ون���ول���وج ال���ح���ي���اة ال�����س��خ�����س��ي��ة في 
الم�سرحية التي ولدت ليلة اللقاء في 
غرفة اأّمه، واأوقف بيكيت الحوار معي 
نف�سها! النقطة  اإل��ى  و�سلنا  عندما 

حاول بيكيت الخروج من هذا النفق 
الذي دخل اإليه من دون ق�سد، فقال 
مو�سوع  في  يتحدث  اأن  يريد  وكاأنه 
اأّمه:  اأو  باإيرلندا  ل��ه  عاقة  ل  اآخ��ر 
ترجمة  في  ترغب  اإن��ك  لي  قلت  هل 
واأن����ا  "نعم  ق��ل��ت:  "رفقه"؟  ك��ت��اب��ي 
اً جميًا  م�سرٌّ على ذلك و�سيكون ن�سّ
"اإذاً عليك  اللغة العربية". قال:  في 
وتخبرني"،  ال��ن��ا���س��ر  م��ع  ت��ن�����ّس��ق  اأن 
جميع  اأت��اب��ع  "اأنا  ُي�����س��ي��ف:  اأن  ق��ب��ل 
الإخراج  الإ�سدارات وجميع م�ساريع 
على  واأ���س��ّر  بل  واأح��ر���ص  الم�سرحية 
ح�����س��وري ال���ب���روڤ���ات ع��ن��دم��ا اأك����ون 
اإلى  المجيء  اأرغب في  ول  موجوداً، 
"وماذا  له:  قلت  كم�ساهد".  الم�سرح 
تفعل في اللغات والمدن البعيدة عن 
لكني  اأدري،  "ل  اأج��اب��ن��ي:  اأوروبا"؟ 
عندما اأح�سر البروڤا اأ�سارك ويكون 
لذلك معناه، وراأيي معروف في هذا 
التدريب".  اأوق����ف  وق���د  ال��م��و���س��وع، 
قلت: "على اأي حال، هذا  ل يح�سل 

عندنا".  م�سرحياتك  اإل���ى  بالن�سبة 
علَّق: "لاأ�سف!".

ك��ن��ت اأح���ادث���ه ع��ن اأم���ر ح�����س��وره في 
البروڤات ومعنى ذلك، لكني في واقع 
فقط  ظ��اه��ري��اً  اأ�ستجيب  كنت  الأم���ر 
المو�سوع  من  التهّرب  محاولته  اإلى 
ال�سابق ال��ذي ل��م ي��ف��ارق ذه��ن��ي، وقد 
ل���دي ح��ك��اي��ة انتظار  ف����وراً  ت��داخ��ل��ت 
و�سبابية  الأّم  لقاء  اإل��ى  ه��ذه  ال��ع��ودة 
ال��ل��ق��اء وال��ل��ي��ل��ة ال��غ��ري��ب��ة ه��ن��اك، مع 
انتظار  "في  ال�����س��ه��ي��رة  م�����س��رح��ي��ت��ه 
لم  بيكيت  م��ع  ل��ق��ائ��ي  ل��ك��ن  غودو". 
يطل اأكثر وقد اأح�س�ست به ينظر اإلى 
وكالعادة  للمغادرة.  ويتاأهب  �ساعته 
اأخبرني اأني اأ�ستطيع اأن اأكتب له من 

طريق النا�سر للقاء اآخر.
لم اأكن اأعرف اأنه كان اللقاء الأخير، 

فقد توفي بيكيت بعد ذلك باأ�سهر.
* * *

منذ ذلك اللقاء واأنا اأحاول ا�ستجماع 
وال�سامتة  المبتورة  والجمل  اأقواله 
وخ�سو�ساً  ح��وارن��ا،  بها  ام��ت��اأ  ال��ت��ي 
معنى  تف�سير  ع��ن  اأت�����س��اءل  الأخ��ي��ر. 
رحيله  لأّم���������ه،  ال���ط���وي���ل  ان����ت����ظ����اره 
وال��ح��دي��ث عن  ال��ل��ق��اء  ول��غ��ز  للقائها 
ذل���ك، م��ا معنى ه��ذا ك��ّل��ه؟ ه��ل كانت 
في و�سع اجتماعي معّين لم ي�ستطع 
ق��ب��ول��ه ول ح��ت��ى م��واج��ه��ت��ه؟ ك��ل ما 
اأنها قبل زواجها بوالده  نعرفه عنها 
كانت تعمل ممر�سة واأنه كان �سديد 
التعّلق بها. ما الذي يمنع فتى انتظر 
ل���ق���اء اأّم�����ه ���س��ن��وات ف���ي ال��غ��رب��ة من 
الليلة  الحديث عن ذلك؟ وما معنى 
اأجروؤ  ل  اإذاً.  اح��ت��م��ال  اأّي  الغريبة؟ 
عن  رحيله  قطع  وق��د  الإج��اب��ة  على 
اإلى  العودة  في  الطريق  علّي  الحياة 
تلّم�ص  اأح��اول  فبقيت  اأخ��رى،  درد�سة 
في عاقته  المعاني خ�سو�ساً  بع�ص 
ال�سائكة، وحتى "المتنكرة"، مع اللغة 
الإنكليزية؛ اللغة الأم والتي انطلقت 
- ربما - من اإ�سكالية وتنّكر عميَقْين 
اأفهم  ب��داأت  يبدو.  كما  نف�سها،  ل��اأم 
تكّر�ص  ال����ذي  الأم  ال��ل��غ��ة  م��ن  ه��رب��ه 
دبلن، كهربه  اإلى  العودة  بعد  بالفعل 
"النتظار"  حكاية  ما  لكن  الأم.  من 
الطويل  ان���ت���ظ���اره  ي�����س��ب��ه  األ  ه����ذا؟ 
النتظاَر  الأط��وار  والغريب  والعقيم 
ال�سهيرة  م�سرحيته  جوهر  هو  الذي 
"في انتظار غودو" وهي اأهم اأعماله 

ب�سهادة جميع النّقاد؟

بيكيت طويًا  الفتى  انتظار  كان  هل 
لأّم����ه ه��و ال��ح�����س��ن ال���ذي خ���رج منه 
غودو  يظل  األ  غودو"؟  انتظار   ..."
دائماً في انتظار اأبدي ل ياأتي وهو ما 
ح�سل لعاقته مع اأمه التي اأ�سبحت 
ذلك  يلتقي  األ  ثم  غ��ودو؟  مثل  لغزاً 
ال���ت�������س���اوؤل م���ع م���ا ج����اء ع��ل��ى ل�سان 
"حزين"  بيكيت  باأن  اإيلمان  ريت�سارد 
حزين  فهو  جوي�ص  اأم��ا  نف�سه  لأج��ل 
ي�سدر  بيكيت  اأن  اأي  ال��ع��ال��م؟  لأج��ل 

بالأحرى من اأ�سئلة �سخ�سية؟
لكن  ب���������س����يء،  ال����ج����زم  ي��م��ك��ن��ن��ي  ل 
العاقة قائمة وال�سبه كبير والحالة 
اإليها  يلتفت  ول��م  ومتداخلة  معّقدة 

اأحد قط.
اأو  اأ�ساأ الدخول في بحث تاأريخي  لم 
اأ�سعى  اأك��ن  ل��م  لأن��ن��ي  تحليلي  نقدي 
ل��ك��ن �سهادًة  ال���ب���دء،  اإل����ى ذل���ك م��ن��ذ 
الكثير  يحمل  ت��اأري��خ��ي  للقاء  ك��ه��ذه 
م���ن ال��م��ع��ان��ي ع���ن ���س��خ�����س��ي��ة كاتب 
المن�سرم بب�سماته مثل  القرن  و�سم 
وتوّثق  ُت��ع��رف  اأن  ت�����س��ت��ح��ّق  ب��ي��ك��ي��ت، 
من  قرن  ربع  بعد  ذلك  اأفعل  وهاأنذا 
ل��ق��ائ��ي ب��ه ول���و اأن��ن��ي ك��ن��ت ق��ب��ل ذلك 
اللقاء  ع��ن  مبت�سراً  �سيئاً  ن�سرت  ق��د 
"مواقف"  - تما�سياً مع رغبته - في 
ف��ي اأع���داده���ا الأخ��ي��رة ن��ه��اي��ة القرن 
ال��م��ا���س��ي ق��ب��ل ت��وّق��ف��ه��ا. ل��ك��ن��ي بعد 
ت���اأّم���ل ط��وي��ل اأع����ود ال��ي��وم اإل����ى هذه 
اإلي  حملت  وال��ت��ي  المهمة  المحّطة 
اأ�سئلة  ح���ول  الإ����س���اءات  م��ن  الكثير 
ال��ك��ت��اب��ة وال�����درام�����ا وال���ع���اق���ة بين 
ال�سخ�سية والن�ص لدى كبار  الحياة 

الموؤلفين من اأمثال بيكيت.
التاأويل  ف���ي  ب��ع��ي��داً  ن��ذه��ب  اأح���ي���ان���اً 
وال��ت��ح��ل��ي��ل وال���ن���ق���د والإ����س���ق���اط���ات 
خيالية  هالة  نقيم  بحيث  والتداخل 
تكون  اأن  ي��م��ك��ن  ل��ق�����س��ي��ة  م��خ��ي��ال��ي��ة 
ح���دث���اً ف���ي ح���ي���اة ال��ك��ات��ب ل��ي�����ص اإّل 
الروح  لكن  الب�سر،  ككل  اإن�سان  وه��و 
يحّول حدثاً  ال��ذي  هو  فيه  العبقري 
اإلى  ال�سخ�سّية  حياته  ف��ي  �سخ�سياً 
ل��وغ��و���ص الوجود  اأ���س��ك��ال  ���س��ك��ل م��ن 

الكوني بكامله.
�سموئيل  مع  ح�سل  ال��ذي  ه��ذا  ربما 
����س���ائ���ك���ة ظّلت  ع����اق����ة  ف����ي  ب��ي��ك��ي��ت 
م��ك��ت��وم��ًة م���ع اأّم�����ه ث���ّم ت��ح��ّول��ت اإلى 
اإن��ج��ي��ل ف��ي ال��ع��ب��ث الإن�����س��ان��ي ورمٍز 

لحقبة ثقافية عبر العالم.

يحدث هذا... اأجل يحدث.
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حادثة  من  واح��د  ي��وم  بعد  �سعودي،  الكتروني  موقع  في  ُن�سر  مقال  في  الغربان   - الدعاة  اأح��د  اعتبر 
اأن النادي يمّثل خطراً  الحريق التي تعّر�ص لها نادي الجوف الأدب��ي، اأن الحريق "فعل مبّرر"، زاعماً 
على مجتمع الجوف المحافظ. وتابع الداعية - الغراب في مقاله المليء بالأخطاء الإمائية )قمنا 
بت�سحيحها له(: "لننظر اإلى تلك الدعاوى الباطلة التي تطالب ب�سالة عرو�ص ال�سينما، وتدعو اإلى 
ح�سور اأم�سيات �سعرية ونثرية وق�س�سية ُتدار وتلقى من الن�ساء والرجال، �ساربين بتعاليم ديننا عر�ص 

الحائط )...( وليعلم اأولئك اأن اهلل �سبحانه وتعالى قد قّي�ص لهم اأنا�ساً هّمهم الإ�ساح"!
وتابع نا�سحاً م�سوؤولي النادي الأدبي، م�سّمياً اإّياهم "معاول الهدم"، ب�"اأن يتقوا اهلل فينا وفي مجتمعنا 

ون�سائنا"! 
نادي  خيمة  في   - الحميد  اإبراهيم  ال��ن��ادي  رئي�ص  اأّك��د  كما   - فاعل  بفعل  اندلعت  قد  النيران  وكانت 
الجوف الأدبي الثقافي المخ�س�سة لإقامة الن�ساطات المنبرية، ب�سبب عزم النادي اإقامة اأم�سية �سعرية 

مظفر. حليمة  الغامدي،  خ�سر  محمد  ال�سريف،  عبدالعزيز  ال�سعراء:  فيها  "ُمختلطة" ي�سارك 
ال�سورة المقابلة لخيمة النادي المحترقة.

يعّد ميكيل اأنجلو بوناروتي 
اأكبر  م��ن   )1564  -  1475(
مبدعي النه�سة الأوروبية، 
ر�سام،  نّحات،  ثائر،  نابغة،  فنان  فهو 
���س��اع��ر، وم��ج��ن��ون بجدارة،  م��ع��م��اري، 
الإن�ساني  ال����ول����ع  ت���ع���ّق���ب  ف����ي  ب�����رع 
للفن.  ال�سحرية  الو�سفة  واكت�سف 
م�ستر�سًا  بحثاً  ن�ساطه  يعتبر  ك��ان 
تحفته،  ي�سنع  ال��ب��ه��اء.  اأم��ث��ول��ة  ع��ن 
المترا�سة،  بقامته  ال�ساخر،  بمزاجه 
�ستقوى  التي  ع��ظ��ام،  الكّلها  وب��راأ���س��ه 
بوناروتي  كان  المتوالية.  باللطمات 
يتحّدث  قليًا،  ياأكل  ال�سجية،  ف��ادح 
دائماً  لكن  ج���داً،  قليًا  وي��ن��ام  قليًا 
نف�سه،  الآن  وف���ي  م��اب�����س��ه.  ب��ك��ام��ل 

وحيداً وغام�ساً، ككل عبقري.
في   ،1475 اآذار   6 ي��واف��ق   اأح���د،  ذات 
الثامنة م�ساء، يولد قبل الأوان، عقب 
ح�سان  �سهوة  على  م��ن  اأّم���ه  �سقوط 
ن��ح��و  ك��اپ��ري��زي حيث  وه��ي مترحلة 
اأّمه وهو  ُعيِّن والده محافظاً. تموت 

حا�سنة  اإل��ى  به  وُيعهد  ال�ساد�سة  في 
ف��ل��ورن�����س��ي��ة، اب���ن���ة وزوج�������ة ن���ّح���ات؛ 
يم�سي بوناروتي معظم وقته متاأمًا 
ال��ح��ج��ارة وه���ي ت��ت�����س��ّك��ل ح��ت��ى �سكنه 

هو�ص النحت والر�سم.
رغم تعنيف الأب،  ظل الطفل ُيم�سي 
الوالد  اعترف  الر�سم حتى  في  وقته 
بهزيمته، ف�سّجله في مدر�سة للر�سم 
في الأول من ني�سان 1488. و�سيتمّيز 
الدرا�سة  ح�س�ص  ف��ي  �سريعاً  اأنجلو 
بن�سخه  الأدي���رة،  في  تقام  كانت  التي 
 Demoni الأبال�سة  لر�سمات  ال��ب��ارع 
اأن  وعو�ص  Giotto؛  ج��وط  ور�سمات 
ُي��ع��ي��د ال��ر���س��م��ات الأ���س��ل��ي��ة ال��ت��ي كان 
على  والقّيمون  اأ�ساتذته  له  ي�سّلمها 
الأدي��رة، كان يعيد ر�سماته الخا�سة؛ 

ولم يلحظ اأحد ذلك!
عندما �سي�ستن�سخ من فناء المديت�سي 
اإله  "راأ�ص  الأول  ال��رخ��ام��ي  ت��م��ث��ال��ه 
 ،"Faun ال��ق��دي��م  ال��روم��ان��ي  ال��ري��ف 
�سيزيد عليه غ�سوناً، و�سُيبرز �سحكته 

بحيث الهازئة 
ال�����ل�����������س�����ان ُت�����������ب�����������دي 

والأ�سنان. وحينما �سياأتي المعلم في 
زيارة لفنانيه ال�سغار �سُيده�ص لعمل 
باأن العجائز  ال�سبي، و�سيعّلق �ساخراً 
باأ�سنانهم كاملة.  ما يحتفظون  ن��ادراً 
�سّناً  اأنجلو  ميكيل  �سيك�سر  ب��اأ���ص!  ل 
ول���دى  الريف..."،  "اإله  ل��ت��م��ث��ال��ه 
ال�سحك،  من  �سينفجر  المعلم  عودة 

وبطرب �سيقّبل اللوذعي ال�سغير.
ق��ب��ل ���س��ن ال��خ��ام�����س��ة ع�����س��رة �سينجز 
التماثيل  م��ن  العديد  اأنجلو  ميكيل 
والر�سمات، وفي �سن ال�ساد�سة ع�سرة، 

عليه  �سُيثير  الهازئ،  مزاجه  وب�سبب 
ل��ه لكمًة  ال���ذي �سيكيل  اأح���د زم��ائ��ه 
راأ�سه  ���س��ت��زي��د  ل��ك��ن��ه��ا  اأن���ف���ه؛  ت��ك�����س��ر 

�سابة وعنتاً.
م�ستاأنفاً جنونه المفرط، �سيبيع اإلى 
الكاثوليكية  الكني�سة  ق�ساو�سة  اأح��د 
واأ�سنه  الحب..." )نحته  "اإله  تمثال 
كي يبدو عتيقاً( على اأنه تحفة قديمة. 
معه  وا�ستهر  ال�سفقة  نباأ  ا�ست�سرى 
ف�سقاً. الفنانين  كاأكبر  اأنجلو  ميكيل 

ب��ع��د ذل����ك، ���س��ي��ت��م��ادى ف��ي ن��ح��ت اإله 
ب��ذع��ر  ل يخطر  ال��روم��ان��ي  الخمرة 
على بال، ما �سيزيد من اعتباره اآثماً.
العام 1504 �سيخو�ص �سرباً من �سروب 
ليوناردو  م��ع  الت�سويرية  ال��م��ب��ارزة 
داڤينت�سي، و�سيجعل فلورن�سا تنق�سم 
وداڤنت�سيين. اأنجليين  ميكيل  اإل���ى 

ال�سرابي  ال���ن���اب���غ���ة  ه������ذا  ���س��ي��ن��ج��ز 
ال���ذي   La pietà تمثال"الراأفة" 
العالم  ت���م���اث���ي���ل  اأ�����س����ه����ر  ����س���ي���غ���دو 
الم�سيحي )خال حياته اأنجز اأنجلو 

ت��ح��م��ل ه����ذا ال�سم  ت��م��اث��ي��ل  ث���اث���ة 
قائماً  ت�سكيلياً  جن�ساً  �سي�سبح  ال��ذي 
ونحتها  ر���س��م��ه��ا  م���ا  ل��ك��ث��رة  ب����ذات����ه، 
منتحبًة،  ال��ع��ذراء،  مريم  الفنانون: 
وهي تحت�سن الم�سيح بعد اإنزاله عن 
�سيذهلهم  ال��ذي��ن  وع��ل��ى  ال�����س��ل��ي��ب(. 
ال�����س��ب��اب ال���اي�������س���دق ل���ل���ع���ذراء في 
مكر:  ب��ذرارة  �سيعّلق  ه��ذه،  منحوتته 
"الن�ساء العفيفات منذورات للن�سارة 

اأكثر من غيرهن".
كان ميكيل اأنجلو يكتب ق�سائده على  
ظهر ر�سماته التخطيطية. مجايلوه  
لم يطلعوا اإل على نزر منها - لح�سن 
حظه - واإل كان �سيتلقى لكماٍت اأخرى.

ق�سائده كانت تمتزج باأعماله الفنية، 
و�سونيتاته كانت لأجل ڤطوريا  كلونا، 

حّبه العذري الوحيد.
تمّكن  قد  الأع��ظ��م  الأ�سقف  ك��ان  واإذا 
الفا�سحة،  ر�سماته  ُعريان  ك�ساء  من 
فلم يكن ليفلح في ذلك مع ق�سائده، 

التي رّقمها ترقيماً ولم يعنونها.

عاماً على رحيله. �لكثيرون مّنا ال يعرفون �سيئاً عن هذ� �لديو�ن لم ُين�َسر ديو�ن ميكيل �أنجلو عبقري �لنه�سة �الأوروبية �إال بعد �ستين 
�لق�سائد �لتي كتبها �أنجلو على ظهر ر�سوماته �لتخطيطية.�لذي حمل م�سّمى "قو�ٍف" و�لذي كان عبارة عن مجموعة من 

اأحمد لوغليمي

1
في�ص الغبطة، كما الوجع

لم�سقة  منذوٍر  لإن�ساٍن  مهلكة 
محتومة.

2
اأب�سرت ماكاً في الرخام

ولم اأفعل �سيئاً
�سوى اأن نحتت ونحتت

اإلى اأن خّل�سته.
3

من اأثٍر فتاٍن وعابر
من نبع الراأفة

تولد كل �سروري.
4

بموتي اأحيا

واإذ اأتفّكر؛ األفيني
بحظي التع�ص اأ�سعد

ة من يع�ص دون اأن يخبر الغ�سّ
يهلك

واأنا لأني اأن�سهر في النار
اأ�ستفحل.

5
اأّي  بوؤ�ص،  اأّي  ف��ورة غ�سب،  اأّي 

منعة
من يتدّجج بالحب

يقهر كل قدر.
6

تهبينني من المجد ما يف�سل 
عنك

وترومين مني ما ل�سته.

7
من ل يتوّخى الأوراق

ل ي�سرق في اأيار.
8

لو اأن ثمة ع�سقاً �سادقاً، فائقاً، 
فوقانياً، ثراًء متكافئاً

القدر  اأن  ل���و  ع��ا���س��ق��ي��ن،  ب��ي��ن 
ي�سيب  ال����ذي  نف�سه  ال��غ��ا���س��م 

اأحدهما
الكلف  اأن  ل��و  الآخ�����ر،  ي�سيب 
األيحكم  نف�سه  ال��ع��زم  ن��ف�����س��ه، 

قلب هذا يحكم قلب ذاك،
ت�سكن  ن��ف�����س��ه��ا  ال������روح  اأن  ل���و 

الج�سَدْين، وتخطفهما
عالياً بالأجنحة نف�سها؛ لو اأن 

الحب

فجاأًة وبال�سهم المذّهب نف�سه 
والإ�سراقة نف�سها،

يلفح بنفاٍذ القلَبْين نف�َسْيهما،
ل���و ي��ه��ي��م��ان ب��ب��ع�����س��ه��م��ا، حتى 

يّمحي
اأحدهما في الآخر؛

من  والآلف  الآلف  اأن  ل���و 
الأ�سياء

ربقة  م����ن  ���س��ع��ي��رة  ت����ع����ادل  ل 
الحب هته

اأ�سيقدر اأّي كدٍر على حّلها؟
9

اإذ مطرقتي ال�سماء والأحجار 
ال�سلدة

ت�سّويان مجالي ب�سرية
حيناً بهذي

واآخر بتلك،
...

هناك  يقيم  الإل��ه��ي  ذاك  بينا 
في ال�سماء

والذي برحيله الخا�ص
�سيغدو اأجمل

...
فاأن ال�سربة مفعمة

اإذ تن�سج في م�سهر الحديد.
10

عزيزٌة علّي ال�سكينة، واأعز علّي 
اأن اأكون من حجر

بينا يدوم العناء والأ�سف
األ اأرى ول اأ�سمع حظوة كبرى 

لي.
ل  اإذ  ل�����ك  م���م���ت���ن���اً  �����س����اأك����ون 

توقظني
اأرجوك، تحدث هم�ساً.

11
لما برزت للوجود كقدوة

فبهّبة الجمال
األيدلني ك�سعلة

هذا،  غير  ما  �سخ�ص  يخال  اإذ 
فهو مخطئ.

وحده الجمال
ي�سمو بالروؤية حتى تلك الذرى

التي اأكّد لبلوغها
بالنحت والر�سامة.

اإلى  * ا�ستندنا، في ترجمتنا الق�سائد، 
 Rime، di الآتية:  الإيطالية  الطبعة 
 Michelangelo Buonarroti، Ed.
.Universale Laterza، Bari، 1967
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"دارة الفنون" بالتعاون مع المركز الثقافي الفرن�سي في عّمان، العر�ص الأول لتجربة  احت�سنت 
م�ستركة، �ستجوب العالم العربي والتحاد الأوروبي )كما ذكر موقع "جهة ال�سعر"(، بين ال�ساعر 
ال�سوري اأدوني�ص )مواليد 1930( والر�ّسام العراقي حيدر )مواليد 1954(، والقائمة على حوار بين 
الب�سري.  ال�سعري والن�ص  الن�ص  اإلى العاقة الجمالية بين  ال�سعر والر�سم والكولج، بما يوؤ�سر 
وي�ستثمر اأدوني�ص في لوحاته ق�سائد ُكتبت بخط اليد ت�ستح�سر اإبداع ال�سعر العربي الكا�سيكي 
ورموزه من مختلف الأزمنة والح�سارات: المعري واأبو تّمام وو�ساح اليمن؛ ال�سعراء الذين يربطهم 

التمرد والرف�ص والنظر اإلى العالم بعين ثالثة.
اإلى الكاآبة  اأما حيدر فيخلق م�ساحات �سبيهة بالأبواب والنوافذ تحمل دللت متعّددة ت�سير غالباً 
األوانها الم�سّعة )خ�سو�ساً حين تكون مو�سدة(. في محيط هذه الأب��واب والنوافذ  والخوف رغم 
اأن هاجر  تدور حكاية الإن�سان وتاريخه. وهذا المعر�ص هو الأول لحيدر في الوطن العربي منذ 

اإلى باري�ص.

التي  الق�سائد  م��ن  الكثير 
ن���ج���ت وو����س���ل���ت اإل���ي���ن���ا من 
�سكًا  تمّثل  القديم  العالم 
الم�سّجلة  الثقافية  المعلومات  م��ن 
عن ال�سعوب في الما�سي، وق�سائدهم 
اأقا�سي�ص تدور  اأو  عبارة عن �سلوات 
حول م�سائل ومعتقدات دينية، وتاأريخ 
والأ�ساطير  وح��روب��ه��م،  ل�سيا�ساتهم 

المهمة التي ن�ساأت في مجتمعاتهم.
ال�سعر ك�سكل من الفنون يبدو �سابقاً 
وم��ت��ق��ّدم��اً ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة، ول����ذا فاإن 
منذ  القديمة  الأع��م��ال  م��ن  ال��ع��دي��د 
"الفيدا" )1200 - 1700 ق.م( وحتى 
"الأودي�سة" )800 - 675 ق.م( ُكتبت 
���س��ع��ري ملحمي  ب�����س��ك��ل  ك��م��ا ي��ظ��ه��ر 
على  والم�ساعدة  ا�ستذكارها  ب��ه��دف 
المجتمعات  ف���ي  ال�����س��ف��ه��ي  ت��ن��اق��ل��ه��ا 

القديمة.
وقد ظهر ال�سعر في المدّونات الأكثر 
على  معرفية  الثقافات  لأك��ث��ر  ق��دم��اً 
���س��ك��ل م��ق��اط��ع ���س��ع��ري��ة ُوج�����دت على 
الألواح الحجرية القديمة وال�سخور 
والأعمدة  التيتونية  ال�سكندينافية 

الحجرية المنقو�سة.
هي  و�سلتنا  ال��ت��ي  الأق����دم  الق�سيدة 
م��ل��ح��م��ة ج��ل��ج��ام�����ص ال��م��ك��ت��وب��ة في 
الأل���ف���ي���ة ال��ث��ال��ث��ة ق��ب��ل ال��م��ي��اد في 
بالخط  ُدّون��������ت  وق�����د  ����س���وم���ر،  ب�����اد 
الطينية، ثم  الأل��واح  الم�سماري على 
على اأوراق البردى. اأما اأقدم ق�سيدة 
ح��ّب ف��ُوج��دت على ل��وح طيني ُيعرف 
اأي�ساً  وه��ي  "ا�ستانبول"  با�سم  حالياً 
عرو�ص  اأن�سدتها  �سومرية،  ق�سيدة 
الذي  �سين   - �سو  ال�سومري  الملك 
حكم في الفترة الواقعة بين 2037 - 
جلجام�ص  اإلى  بالإ�سافة  ق.م.   2029
فاإن اأقدم �سعر ملحمّي تمّثله ملحمتا 
"الإلياذة" و"الأودي�سة"، والملحمتان 

ال�سن�سكريتيتان:  ال����ه����ن����دي����ت����ان 
)ُتعتبر  و"ماهابهارتا"  "رامايانا" 
الماحم  اأط���������ول  الأخ������ي������رة  ه������ذه 
المكتوبة اإلى جانب الملحمة التبتّية 

للملك غي�سار(.
ما  تحديد  اأرادوا  القدماء  المفكرون 
ونموذجاً  متميزاً  �سيئاً  ال�سعر  يجعل 
فنياً، وما هي الأ�سياء التي تمّيز جّيده 
عن رديئه، ما اأدى اإلى ولدة ما ُيعرف 

ب�: علم درا�سة جماليات ال�سعر.
ب����ع���������ص ال����م����ج����ت����م����ع����ات ال���ق���دي���م���ة 
يانغ،  �سي  خ��ال  وم��ن  كال�سينيين، 
الكا�سيكيين  الخم�سة  الكّتاب  اأح��د 
قوانيَن  ط������ّور  ل��ل��ك��ون��ف��و���س��و���س��ي��ة، 
المرتبطة  ال�������س���ع���ري���ة  ل����اأع����م����ال 
اأهمية  ذات  ك��م�����س��األ��ة  ب��ال��ط��ق��و���ص 
ج��م��ال��ي��ة. وم��ن��ذ ع��ه��د اأق������رب، كافح 
اأن  يمكن  تعريف  لإي��ج��اد  المفكرون 
الأ�سا�سية  الخ��ت��اف��ات  على  ي�ستمل 
"حكايات  بين  ال��ت��ي  كتلك  العظيمة 
"اأوكو نو  كانتربري" لت�ساو�سر وبين 
واأي�ساً  با�سو،  هو�سوميت�سي" لمات�سو 
الختافات في المحتوى التي تمتّد 
التاناخ  وح��ت��ى  الدينية  الأ���س��ع��ار  م��ن 
اأغاني  اإل����ى  ال��ح��ّب و����س���وًل  واأ���س��ع��ار 

الراب .
ي�سّكل المحتوى اأو �سياق الن�ص اأمراً 
اإلى  بالن�سبة  واأزم��ة حقيقية  محرجاً 
ال�سعر  اأن����واع  ت��ط��ّور  واإل����ى  ال�سعرية 
التي  الأ�����س����ع����ار  ف���م���ث���ًا  واأ����س���ك���ال���ه. 
ت����ّم ت��وظ��ي��ف��ه��ا ل��ت�����س��ج��ي��ل الأح������داث 
جلجام�ص  م��ل��ح��م��ة  ف���ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
للفردو�سي  "ال�ساهنامه"  ف���ي  اأو 
ب��ال�����س��رورة م��ط��ولت و�سردية  ك��ان��ت 
ال�����س��ع��ر الذي  اأن  ��َف�����ص، ف��ي ح��ي��ن  ال��نَّ
و�سعائرية  دينية  لأغ��را���ص  ا�سُتخدم 
وال�سور  وال���م���زام���ي���ر  ال��ت��ران��ي��م  ف���ي 
ك����ان يمتلك  والأح����ادي����ث  ال��ق��راآن��ي��ة 

كما  اإلهامية،  اأو  اإيحائية  نغمة  غالباً 
اإلى  المراثي والتراجيديات تميل  اأن 
العاطفية  ال���س��ت��ج��اب��ات  ا���س��ت��ح�����س��ار 
ت�سمّنت  ال�سياقات  بع�ص  العميقة. 
المو�سيقى مثل التراتيل الغريغورية 
والر�سمية  الدبلوما�سية  والخطابات 
واللغة ال�سيا�سية  والهجائيات  واأغاني 
الطفولة وال�سجع ال�سف�سطائي وحتى 

المتون الطبّية.
ال�سعر  لعلم جمال  البولندي  الموؤرخ 
اإحدى  ف��ي  تاتاركيفيت�ص  ولدي�����س��ل��و 
اأرج����ع  ال�سعر"  "مفهوم  ���س��ف��ح��ات 
مفهوَمْين  اإلى  وتطّوره  ال�سعر  ن�سوء 
ي��ّت��ح��دان، ك��م��ا ي��و���س��ح ب���ول فاليري، 
فال�سعر  المحتومة".  "النقطة  عند 
لل�سعر  لكن  اللغة،  على  يرتكز  "فن 
وي�سعب  عمومية،  اأكثر  معانَي  اأي�ساً 
تح�سم:  اأن  من  اأق��ّل  لأنها  تحديدها 

فهو يعّبر عن حالة محّددة للعقل".
و�سعوا  ال��ك��ا���س��ي��ك��ي��ون  ال��م��ف��ك��رون 
ت�����س��ن��ي��ف��اً ك��ط��ري��ق��ة ل��ت��ح��دي��د ج���ودة 
و�سف  واأر���س��ط��و  وتقييمها.  ال�����س��ع��ر 
الملحمة  ل��ل�����س��ع��ر:  اأن���������واع  ث����اث����ة 
قوانين  طّور  كما  والماأ�ساة،  والملهاة 
لتمييز ال�سعر ذي الجودة العالية من 
كّل نوع، مرتكزاً على الغر�ص ال�سعري 
الأ���س��ا���س��ي ل��ذل��ك ال��ن��وع . ف��ي م��ا بعد 
ثاثة  ال�سعر  جماليات  علماء  ح���ّدد 
الملحمي،  ال�سعر  رئي�سية هي:  اأن��واع 
اأن  معتبرين  وال���درام���ي،  وال��غ��ن��ائ��ي، 
نوَعْين  ت�����س��ّك��ان  وال��م��ل��ه��اة  ال��م��اأ���س��اة 

فرعيَّْين لل�سعر الدرامي.
اأعمال اأر�سطو كانت موؤثرة في ال�سرق 
الإ�سامي  ال��ع�����س��ر  خ���ال  الأو����س���ط 
ال��ذه��ب��ي، وف���ي اأوروب������ا خ���ال ع�سر 
النه�سة، على ال�سواء.  بعد ذلك مّيز 
��ون ال�����س��ع��ر عن  ال�����س��ع��راء وال��م��خ��ت�����سّ
النثر وو�سعوا لاأول تعريفاً مناق�ساً 

على  رئي�سي  ب�سكل  ُفهم  ال��ذي  للنثر 
اإلى المنطق وتتوازى  اأنه كتابة تنزع 

مع البنية ال�سردية والق�س�سية.
ي�ستمل  ل  ال�����س��ع��ر  اأن  ي��ع��ن��ي  ل  ه���ذا 
ي�ستمل على  اإن���ه  ب��ل  ال��م��ن��ط��ق،  ع��ل��ى 
م��ا ه��و اأك��ث��ر م��ن ذل���ك، فهو محاولة 
اأو الرتقاء من  الجمال  ل�ستخا�ص 
التفكير  عمليات  م�سّقة  تحّمل  دون 
ال�ساعر  ال��م��ن��ط��ق��ي.  اأو  ال�������س���ردي 
كيت�ص  ج��ون  الإنكليزي  الرومنتيكي 
المنطق:  م���ن  ال���ه���روب  ه����ذا  ���س��ّم��ى 
المقاربة  ه����ذه  ال�����س��ل��ب��ي��ة.  ال���ك���ف���اءة 
الرومنتيكية ت�سّكل المفتاح الأ�سا�سي 
لل�سعر الناجح لأنها ملّخ�سة ومتباينة 
وقد  الأ�سا�سي.  النظري  المنطق  عن 
الع�سرين،  القرن  في  تاأثيرها  ا�ستمّر 
وهو الفترة التي �سّكلت اأي�ساً تفاعًا 
الأ�ساليب  م��خ��ت��ل��ف  ب��ي��ن  ج���وه���ري���اً 
انت�سار  ب�سبب  ال�سعرية،  والتقاليد 
ون�سوء  الأوروب������ي������ة  ال��م�����س��ت��ع��م��رات 
ال��ت��ج��ارة ال��ع��ال��م��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإلى 
ازدهار الترجمة واكت�ساف الكثير من 
الأعمال ال�سعرية التاريخية القديمة 

في الفترة الرومنتيكية.
ا����س���ت���خ���دام ال�����س��ع��ر ل���ن���ق���ِل الأخ����ب����ار 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ا���س��ت��م��ّر ح��ت��ى ي��وم��ن��ا هذا. 
جميع الأميركيين تقريباً يعرفون اأن 
المحيط  زرقة  في  اأبحر  كولومبو�ص 
باء  الأل����ف  اأغ��ن��ي��ة   .1492 ال��ع��ام  ف��ي 
الحروف  اأ���س��م��اء  بتعليم  تقوم  اأي�����س��اً 
ال�سهيرة  الق�سائد  وم��ن  وترتيبها، 
ك����ذل����ك ت���ل���ك ال����ت����ي ت�������س���رد اأ����س���م���اء 
الروزنامة  في  اأيامها  وع��دد  ال�سهور 

الغريغورية.
اأ�سول  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  ال��ك��ّت��اب  ب��ع�����ص 
اأغلب  واإن  الأغنية.  اإل��ى  تعود  ال�سعر 
عن  ال�سعر  ت��م��ّي��ز  ال��ت��ي  الخ�سائ�ص 
كالوزن  ل��ل��ق��ول  الأخ������رى  الأ����س���ك���ال 

والتكثيف  وال�����ت�����ك�����رار  وال����ق����اف����ي����ة 
يبدو  ال��ازم��ة،  وا�ستخدام  ال�سعوري 
المبذولة  المحاولت  اأنها جاءت من 
مو�سيقية.  ب�سيغ  ال��ك��ل��م��ات  ل��ر���س��ف 
الأوروبية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الأع�����راف  وف���ي 
ف الق�سائد الأولى التي و�سلت  ُتو�سَ
اإلينا كماحم هوميير وهي�سيود باأنها 
المو�سيقى  بم�ساحبة  ُت��وؤّدى  ق�سائد 
اأكثر من كونها اأغانَي خال�سًة. وثمة 
القوافي  اأن  فكرة  يطرح  اآخ��ر  ت��اأوي��ل 
والازمة وال�سورة تمّثل اأ�سا�ساً اأدوات 
اإعادة  على  المن�سد  ت�ساعد  تنظيمية 

ا�ستح�سار الق�سيدة من الذاكرة.
الثقافية  ق��ب��ل  م���ا  ال��م��ج��ت��م��ع��ات  ف���ي 
ك���ان ي��ت��ّم ت��األ��ي��ف ه���ذه الأ���س��ك��ال من 
اأو  الم�سرحي  الأداء  اأج��ل  من  ال�سعر 
المو�سيقي، واأحياناً خاله. كان ثمة 
درجة محّددة من الن�سيابية لكلمات 
بدقة.  اختيارها  يتّم  التي  الق�سيدة 
ل��ك��ن دخ����ول ال��ك��ت��اب��ة ج��ع��ل محتوى 
التي  الن�سخة  ع��ل��ى  ي��ث��ّب��ت  الق�سائد 
هذا  ال��ب��ق��اء.  ف��ي  وي�ستمّر  بها  ُدّون����ت 
للبدء  ال�سعراء  دفع  المكتوب  الكائن 
بالكتابة اإلى ما ي�سّمى القارئ الغائب. 
وق���د ع��ّج��ل ف��ي ه���ذا ال���ن���زوع اختراع 
ب��ات��وا يكتبون  ف��ال�����س��ع��راء  ال��ط��ب��اع��ة، 

اليوم للعين اأكثر من الأذن.
ظهور  اأدى  ال���ح���دي���ث  ال��ع�����س��ر  ف����ي 
و�سائل الإعام اللكترونية بالإ�سافة 
�سماعه  ال�سعر على  ق��راءة  تغّلب  اإل��ى 
واإلقائه، اإلى ولدة ما ي�سّمى ب�: �سعر 
حيث  المو�سيقي،  اأو  الغنائي  الأداء 
الع�سرين  ال��ق��رن  ن��ه��اي��ات  ف��ي  ظ��ه��ر 
الراب،  وثقافة  الأغاني،  كلمات  كّتاب 
ل�����س��ع��ب��ي��ة �سعر  م����ع ازدي��������اد م����ّط����رد 
حدوث  اإل��ى  اأدى  ال��ذي  "ال�سرعة" 
الأكاديمية  ال���روؤي���ة  ب��ي��ن  م��ا  ال�����س��رخ 

والروؤية ال�سعبية لل�سعر.

منذ �أن ظهر �ل�سعر تّم توظيفه لمقا�سد محّددة كتوثيق �الأحد�ث �لتاريخية �سفوياً، ورو�ية �لق�س�ص كما في �ل�سعر �لملحمي، وعلم �الأن�ساب وو�سع �لقو�نين �لناظمة للمجتمع. وغالباً 
ما �رتبط ب�سكل وثيق بالطقو�ص �لدينية في �لمجتمعات ما قبل �لثقافية. �لكثير من �لمخطوطات �لتي بين �أيدينا �ليوم كانت مكّر�سة لتوثيق �لمفاهيم �لدينية �لمعا�سرة، و�لتي تعود 
جذورها �إلى �لع�سور �لقديمة، وُكتبت كاأ�سعار �أكثر منها كن�سو�ص نثرية وذلك بهدف �سهولة ��ستذكارها و�لم�ساعدة على �سمان دقة تناقلها �ل�سفوي في �لمجتمعات ما قبل �لثقافية.

ترجمة: تّمام تالوي
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عن من�سورات "تانتاليا" في بوين�ص اآيري�ص، �سدر للزميلة �سباح زوين، بال�ستراك مع ال�ساعر الأرجنتيني اإدغاردو 
زوين، اأنطولوجيا ال�سعر اللبناني والأرجنتيني تحت عنوان "في لقاء مع ال�سعر"، ت�سّم ثاثين �ساعراً لبنانياً وثاثين 

�ساعراً اأرجنتينياً. 
ال�سعراء اللبنانيون هم: �سوقي اأبي �سقرا، عّبا�ص بي�سون، �ساح �ستيتية، اإيتل عدنان، فوؤاد رفقة، هدى النعماني، نهاد 
�سامة، بول �ساوول، محمد علي �سم�ص الدين، ب�سام حجار، وديع �سعادة، �سباح زوين، اأنطوان اأبو زيد، عبده وازن، عناية 
جابر، اإ�سكندر حب�ص، اأنطوان بولد، �سوقي بزيع، مي�سال ق�سير، حمزة عبود، اليا�ص لّحود، يو�سف بّزي، ريتا بّدورة، 
جوزف عي�ساوي، لمع الحّر، �سوزان عليوان، ناظم ال�سيد، نديم بو خليل، زينب ع�ّساف، غ�ّسان جواد، زكي بي�سون. 
وال�سعراء الأرجنتينيون: ليونيدا�ص لمبورغيني، هوغو غول، هوغو باديليتي، خوان كارلو�ص بو�ستريا�سو اأورتي�ص، خوان 
خلمان، خوان غارثيا غايو، لوي�ص تيدي�سكو، �سانتياغو �سيلف�ستر، هوغو موخيكا، فرناندو �سانت�سي�ص �سوروندو، اأرتورو 
كاريرا، خورخي اآولي�سينو، ماريا دل كارمن كولومبو، خورخي بوكانيرا، دلفينا مو�سكييتي، ماريا تيري�سا اأندرويتو، دانيال 
ت�سيروم، األدو نوفيلي، ماريا نغروني، اإدغاردو زوين، لورا يا�سان، اأندريا غوييو، رودولفو اإدواردز، روبن غون�سالي�ص، 
باربرا بيللوك، هرنان ل غريكا، دولوري�ص اإ�سبيخا، كرلو�ص خوار�ص األدا�سابال، فلورن�سيا اباتيه، خوان بابلو برتاتزا .

الن�سو�ص عدداً  تلك  ت�سّكل 
ذات  ال���م�������س���ط���ل���ح���ات  م�����ن 
"الأدب  ن��ف�����س��ه��ا:  ال����دلل����ة 
بالتقنية  ال��م��ن��ج��ز  )اأدب  الرقمي" 
الرقمية - معطيات الحا�سوب(، "الأدب 
معاي�سة  اإل����ى  )ي���ع���ود  الفترا�سي" 
النبهار  بم�ساعر  ال�سا�سة  معطيات 
افترا�سي(،  واق����ع  خ��ل��ق  درج����ة  اإل����ى 
اإمكان  اإلى  التفاعلي" )نظراً  "الأدب 
التفاعل مع الن�ص، اإ�سافًة اأو حذفاً(. 
ب�سبب هذه التقنية الرقمية، اأ�سبحت 
الكلمة بعد ال�سورة، ال�سوت، الر�سم، 
"التلقين" هو  كان  وبعدما  التلوين. 
اأ�سبح  ال��م��ه��ارة،  لك��ت�����س��اب  الو�سيلة 
والتعامل  المعلومة"  ع��ن  "البحث 
ال�سوؤال:  يعد  لم  الو�سيلة.  هو  معها 
م����اذا ت��ع��رف ع���ن؟ ب���ل اأ���س��ب��ح: كيف 
اإذا؟ وفي  م��اذا تفعل  اأو:  تعرف ع��ن؟ 
م��ج��ال الإب������داع ي��ج��ب الإ�����س����ارة اإلى 
يتم  ن�ص  اأي  ف��ي  الكتابة  مفهوم  اأن 
ذاته،  الن�ص  ب��ن��اء  تحليل  خ��ال  م��ن 
الكاتب  بين  م�ستركة  م�سوؤولية  وهي 
ُيثار  ل����ذا  م���ع���اً.  ال��ن��اق��د   - وال����ق����ارئ 
الرقمي  النقد  طبيعة  ح��ول  ال�سوؤال 

وماهيته، ثم اآفاقه وم�ستقبله؟
الأدب��ي في مراحل مهمة:  النقد  مّر 
با�ستخدام  "الن�ص"  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
التعامل  ب���ع���د  ال����داخ����ل����ي،  ال��م��ن��ه��ج 
اإلى  وال��ت��ح��ّول  ال��ت��اري��خ��ي،  بالمنهج 
ال��ت��ع��ام��ل ال��م��ب��ا���س��ر م���ع ال��ن�����ص على 
م�ستقلة،  متكاملة  وح��دة  اأن��ه  اأ�سا�ص 
اأدوات  ال��ب��ن��ي��وي��ة  ا���س��ت��خ��دم��ت  وق����د 
الأدبي  الن�ص  لفهم  كمفاتيح  خا�سة 
"النقد  اأخ��ي��راً  ثم  مكّوناته.  وتحليل 
الن�ص  اإل����ى  ال��ن��ظ��ر  ع��ب��ر  الثقافي" 
الوقت  وف��ي  ذات���ه،  على  وك��اأن��ه مغلق 
ال�ستفادة  اإمكان  عن  الإع��ان  نف�سه 
الخلفية  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  المناهج  م��ن 

التاريخية، وتاأويل الن�ص، وال�ستفادة 
النقدي.  ال���ث���ق���اف���ي  ال���م���وق���ف  م����ن 
الكتابة  م�ستقبل  اإل���ى  ُي��ن��ظ��ر  ل��ذل��ك 
بنوع  مبا�سر  ب�سكل  مرتبط  اأن��ه  على 
وقدر  الإن�سان،  يعي�سها  التي  الحياة 
حياته.  تم�ّص  ب��داأت  التي  المتغّيرات 
وق���د ب��ان��ت ب�����س��ائ��ره��ا وت��ح��ّول��ه��ا من 
تعقيداً،  الأك��ث��ر  اإل���ى  الب�سيط  ال��ف��ن 
للخبرات  ال��ب�����س��ي��ط  ال��ت��ق��دي��م  وم����ن 
والروؤى اإلى فنون ت�ستوعب الخبرات، 
ول ت���ق���ّدم ح���ل���وًل ج���اه���زة، ب��ق��در ما 
اأن ي�سبح  اأي  اإث��ارة ما للخبرة،  تقّدم 
ال�ستعانة  ووجبت  م�ساركاً،  المتلقي 
والقارئ  ال��ك��ات��ب  يعين  ن��ق��دي  بفهم 
الناقد  وال�������س���وؤال ح����ول ج��ه��د  م���ع���اً، 
التعريف  كان  ف��اإذا  الرقمي �سروري. 
و�سيلة  ب���اأن���ه���ا  ل��ل��غ��ة  )ال����وظ����ي����ف����ّي( 
والجماعات،  الأف����راد  بين  التوا�سل 
والفنون  للمو�سيقى  ق��راءة  ثمة  ف��اإن 
الت�سكيلية وغيرها، من دون الحاجة 
اأ�سًا  الموظفة  )غير  الأبجدية  اإلى 
في اإنتاجها(. وقد اأ�سبحت هي نف�سها 
من مفردات اللغة الرقمية في مجال 
الإبداع الرقمي والقراءة، فهي عملية 
اإرادي�����ة، م��ّت��ف��ق ع��ل��ى ق��واع��ده��ا، لفك 
طل�سم ما وتحويله من رمز اإلى معنى 
ودللة. اأما الإبداع فقد عّرفه البع�ص 
الإتيان بالجديد، وهو تعريف  بكونه 
اإبداعاً. ج��دي��د  ك��ل  فلي�ص  غ��ام�����ص، 

ال�سورة،  الرقمية:  التقنية  و�سائط 
ال�سوت، اللون والر�سم، ثم الحركة.

ال���ي���وم ل ي��م��ك��ن ت�����س��ّور ال��ح��ي��اة من 
اأهم  م��ن  ال�سورة  ولأن  ال�سور،  دون 
و���س��ائ��ل الت�����س��ال، ف��ق��د ج��ع��ل �سارل 
ب��ال��ي ال�����س��ورة الأدب��ي��ة ف��ي الت�سال 
معتبراً  ال��م��ج��از،  ج��وه��ر  ال�����س��ف��اه��ي 
المجاز معياراً للتمييز بين المكتوب 
ال�سورة  كانت  وفي حين  والمنطوق. 

محّددة  الأدب��ي��ة  البحوث  خ��ال  م��ن 
لل�سورة  ال����س���ت���ع���اري���ة  ب��ال��وظ��ي��ف��ة 
تالية  مرحلة  في  اأ�سبحت  اللفظية، 

ُتعامل في و�سفها ن�ساً ثقافياً.
اإل����ى وجود  ���س��ام��ة  ت�����س��ي��ر د. ع��ب��ي��ر 
باغة  ل��ت��ع��ري��ف  م�سطلحات  اأرب���ع���ة 
ال�سياقات  ف���ي  ال���ج���دي���دة  ال��م��ي��دي��ا 
الباغة  ه����ي:  ال���غ���رب���ي���ة،  ال��ن��ق��دي��ة 
الرقمية Digital Rhetoric، الباغة 
الباغة   ،Erhetoric الل��ك��ت��رون��ي��ة 
باغة   ،Visual rhetoric المرئية 

.Web Rhetoric الإنترنت
الباغة الرقمية تعني فّن الإقناع في 
فن  اأو  اللكترونية،  الإع���ام  و�سائل 
اأن��واع جديدة  توجيه المحتوى - في 
اللكتروني،  كالبريد  الخطاب،  م��ن 
الفيديو،  األ��ع��اب  ال��م��واق��ع،  �سفحات 
المدّونات، وال�سور المعّدلة - لينا�سب 
الو�سط الذي ُيقّدم عبره )الإنترنت(. 
بين  بالعاقة  تهتّم  هنا  "الباغة" 
ال�سورة والن�ص )الأفام، الإعانات، 
ال�سور  اإل���خ(.  الإن��ت��رن��ت...  �سفحات 
المرئية تعبيرات عقلية  في الباغة 
م�سطلح  ال���ث���ق���اف���ي.  ال���م���ع���ن���ى  ع����ن 
جوانب  الإنترنت" ي�ستوعب  "باغة 
على:  تقا�ص  الباغة  فهذه  ج��دي��دة، 
العتبار الوظيفي )ما يجعل الموقع 
والعتبار  ب�����س��ه��ول��ة(،  ُم�����س��ت��خ��دم��اً 
المرئية،  )الع����ت����ب����ارات  ال��ج��م��ال��ي 
الن�سية، والتفاعلية(. فقارئ �سفحات 
والقراءة  اأي�����س��اً،  كاتب  ه��و  الإن��ت��رن��ت 
�سرطاً  لي�ست  التقليدي  المعنى  ف��ي 
وحيداً لما يحدث عندما نطالع ن�ساً 
بنية  يعد  لم  ُيقراأ  ما  لأن  الكترونياً، 
ي��ذوب مع  ه��و  ب��ل  بال�سرورة،  خطية 
المحتوى في الت�سميم المرئي. لقد 
�سقطت �سطوة الكلمات، تراجعت اأمام 
المحّملة  وال�سور  الأيقونات  �سطوة 

الن�ص  وو�سوح  والنفعالت،  بالأفكار 
في هذه ال�سياقات اأف�سل، على �سبيل 
الحوار:  تتخلل  اأفعال  و�سف  المثال 
تجّنب  اأو   ،lol: laugh out loud
 IMHO: in:سائعة� ت��ع��ب��ي��رات  ك��ت��اب��ة 
هنا  اإذاً   .my humble opinion
التمرير ال�سريع لاأفكار والمفاهيم، 
التركيز  التلقائية،  محدود،  زمن  في 
على اللحظة الحا�سرة، فثمة �سرورة 

تقنية لأن يكون التعبير موجزاً.
الكمبيوتر  ال�����س��ا���س��ة/  اأن��ت��ج��ت  ل��ق��د 
في  جديدة  ذائقة  الرقمية،  والتقنية 
الكتابة والقراءة معاً، ومنها ما عر�سها 
باعتبارها  الكتابة  عن  ا�سليم  محمد 
ور�سة مفتوحة: "اإمكان اإدراج ال�سورة 
قابلية  المكتوب،  الن�ص  وال�سوت في 
والانهائية،  ال�����س��ري��ع��ة  ال���س��ت��ن�����س��اخ 
اأخرى  ن�سو�ص  على  الن�ص  تحميل 
كتابية اأو �سمعية اأو مرئية، بالإ�سافة 
اإل���ى اإم��ك��ان ت��ح��وي��ر ال��ك��ت��اب��ة والن�ص 
الن�ص  ي��ج��ع��ل  م��ا  اأو ح���ذف���اً،  اإ���س��اف��ًة 
تنتهي...  ل  ع���م���ل  ب���ور����س���ة  اأ����س���ب���ه 
الكتاب  دور  ت�����س��اوؤل  اأو  اخ��ت��ف��اء  ث��م 
الكاتب  اأن  اإل  التقليدي".  ال��ورق��ي 
���س��م��ن م���ن ي�����رون ع����دم ت��ح��ق��ق تلك 
اأهمها  كثيرة  لعتبارات  الحتمالية 
الإن�سان  ابتكرها  ال��ت��ي  التقنيات  اأن 
عليها.  ال�سابَق  الجديُد  منها  ُيلِغ  لم 
ل��ه��وي��ة النقد  ت��ع��ري��ف  اأف�����س��ل  ل��ع��ل 
المو�سوعي  "التناول  ه��و  ال��رق��م��ي 
ال�سردية/  التقنيات  باأ�سرار  ال��واع��ي 
اأ�سرار  اإل����ى  ب��الإ���س��اف��ة  ال��م�����س��ه��دي��ة، 
تحليل  ف��ي  التكنولوجية،  التقنيات 
ال��ع��م��ل الإب����داع����ي ال���رق���م���ي، واإب�����راز 
عنا�سره الأولية التي �سّكلته، ثم بيان 
ق����درة ال��م��ب��دع ال��رق��م��ي ف��ي توظيف 
درجة  وب�����اأي  ذاك،  اأو  ال��ع��ن�����س��ر  ه���ذا 
نجاح تحّقق توظيفه في البناء الكّلي 

للعمل الإبداعي الرقمي".
ولعل هوية النقد الرقمي هي "جملة 
وو�سائله  ال���رق���م���ي  ال���ن���اق���د  اأدوات 
ال��م��ت��اح��ة ف���ي ف��ه��م وت��ف�����س��ي��ر العمل 
المدخل  م��ن��ه��ا  ال��رق��م��ي،  الإب����داع����ي 
الإبداعي  والمدخل  البحت،  التقني 
المزدوج  ال��م��دخ��ل  واأخ���ي���راً  ال��ب��ح��ت، 
تعامل  ف��ي  وال��ج��م��ال��ي  التقني  ���س��واء 

الناقد الرقمي مع العمل الرقمي".
ب��ذل��ك ق��د يتفق ال��ن��ق��د ال��رق��م��ي مع 
ال��ن��ق��د الأدب������ي ال��م��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه في 
ويعتمد  القيمة،  اأحكام  يرف�ص  كونه 
القّوة  م��واط��ن  واإب����راز  التحليل  على 
وال���ج���م���ال وم����واط����ن ال�����س��ع��ف دون 
يمكن  اأي�����س��اً  نهائية.  اأح��ك��ام  اإ���س��دار 
الإبداعي  العمل  تن�سيب  اأن يتفق في 
ال��رق��م��ي اإل����ى م��ذه��ب م��ا ك����اأن يكون 
ل  بينما  واق��ع��ي��اً،  اأو  رومن�سياً  العمل 
في  ال�سردي  الأدب���ي  النقد  م��ع  يتفق 
الرقمي  الإب����داع����ي  ال��ع��م��ل  ت��ن�����س��ي��ب 
كالبنيوية  م���ا  اأدب���ي���ة  م��در���س��ة  اإل�����ى 
التي  )تلك  والتفكيكية  وال�سكانية 
الكلمة  اأي  الأ����س���ل���وب،  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
النقد  ف����اإن  وت��رك��ي��ب��ت��ه��ا(. وب��ال��ت��ال��ي 
رقمي  "نقد  اإل����ى:  ينق�سم  ال��رق��م��ي 
تنظيري" يعتني بالنظر اإلى الجوانب 
بالأدب  ال�سورة  )ع��اق��ة  التنظيرية 
تطبيقي...(،  رق��م��ي  ن��ق��د  ال��رق��م��ي، 
وم�ستقبلي"  ت��اري��خ��ي  رق��م��ي  و"نقد 
المعطيات  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  ي��ت�����س��ّم��ن 

التاريخية للتقنية الرقمية.
المتابع لمعطيات البحث في الثقافة 
الرقمية، �سيتعاطى حتماً العديد من 
ال��درا���س��ات ال��ج��ادة ف��ي م��ج��ال النقد 
الرقمي، وبع�ص تطبيقاته المختلفة. 
ول������ن ن���ن���ت���ظ���ر ط�����وي�����ًا ح���ت���ى نجد 
المختلفة  وال��ت��ن��وي��ع��ات  الت�سنيفات 

للنقد والناقد الرقمي العربيَّْين.

عرف �لعالم �لعربي �ل�سبكة �لعنكبوتية �سنة 1998 و�ساع ��ستخد�مها �لمعلوماتي و�لخدمي و�لتجاري و�الإعالمي و�لتعليمي... ثم �قتحم �الأدباء �ل�ساحة، ما �أفرز ن�سو�ساً �أدبية جديدة ذ�ت مالمح 
خا�سة، بع�سها �سعى �إلى �لتجاوز في �أجنا�ص �لرو�ية و�لق�سة و�ل�سعر و�لم�سرحية مثل: محمد �سناجلة، عبد �لنور �إدري�ص، محمد �أ�سويكة، محمد حبيب و�سو�هم. وقد ��سُتقبلت تلك �الأعمال 
بقدر من �لحيرة �لتي قد تعني �لت�ساوؤل عن هوية تلك �الأعمال. فهل حان �لوقت الأن تنتج �لتقنية �لرقمية �إبد�عها �لخا�ص؟ وهل لدينا �لقارئ - �لناقد �لمهياأ للتفاعل مع هذ� �لمعطى �لجديد؟

ال�شّيد نجم
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المغرب(،   - ال�سرق  اإفريقيا  )دار  يحياوي  ر�سيد  المغربي  للناقد  �سدر  جديد  المحروقة" كتاب  الأر�ص  خطاب  اأو  العربية،  النثر  "ق�سيدة 
يقف فيه الموؤلف لدى مجموعة من الأ�سماء ال�سعرية والنقدية التي اأ�سهمت في اإغناء الخطاب النقدي حول ق�سيدة النثر العربية، اأمثال 
يو�سف الخال واأدوني�ص واأن�سي الحاج ونازك المائكة... و�سوًل اإلى الأجيال الجديدة من ال�سعراء والنقاد. ويناق�ص الكتاب في �سوء ذلك اأهم 

مفاهيم ق�سيدة النثر وتعريفاتها، غربياً وعربياً، متوقفاً لدى ما يعتبره مغالطات تر�ّسخت في الخطاب ال�سائد حول هذه الق�سيدة.
بهذا  �سين�سغل  العربي  ال�سعري  النقد  م�ستقبل  ب��اأن  نقدي  اإح�سا�ص  ول��دي  ال�سطر.  وب��داأت معركة  ال��وزن  "انتهت معركة  نقراأ:  الكتاب  ومن 
ال�ست�سكال. �ستهياأ اأطاريح ودرا�سات، وتعقد ندوات موؤتمرات حول ق�سية ال�سطر ال�سعري، وقد تكون الق�سية تحت ت�سمية ال�سطر ال�سعري، 
والبيت ال�سعري والفقرة ال�سعرية... اإلخ. و�سيتم الحديث عما اإذا كان ال�سطر ال�سعري هو محّدد ال�سعرية. و�سيقال اأي�ساً اإنه مقّوم ل يخلق 
وبنياتها  انقطاعاتها  وعن  وترا�سلها.  الأ�سطر  توا�سل  وعن  طبعاً(،  )الاعرو�سي  ال�سعري  التدوير  عن  الحديث  �سيتم  كما  ال�سعر.  وح��ده 
اإذا كان ال�سعر "الحقيقي البديل" يلزمه اأن يكون في ا�سطر م�سطورة اأم في ترا�سل  التركيبية الباغية...و�ستكون المعركة اأقوى حول ما 
اأن ناحظ هذه الت�ساكات الجنا�سية:  وتوا�سل الجمل والأ�سطر، و�سي�ستمر الخاف حول ما ن�سّمي هذا وما ن�سّمي ذاك. ومن مكر اللغة 
�سطر/ �سعر/ �سطر. وعلينا اأن نتوقع من يقوم بالتاأ�سيل لذلك موؤكداً اأن المعاجم القديمة ت�سّمنت ما يعلق ال�سعر بال�سطر وبال�سطر وقيام 

من يخالف، فيمّيز بين حركة اللغة في الأ�سكال الجديدة، وبين حركة اللغة في المعاجم القديمة".

�سطرنج كاندن�سكي.

كوال وبنطلون
يو�سف عوزير

ف��ي الأ���س��ب��وع التي ت��دور فيه 
اإ�سحاحات "ويرى"

����س���ارة هاجَر  ت��ط��رد  ع��ن��دم��ا 
واإ�سماعيَل

اأُط��ل��ق��ت ر���س��ا���س��ة ح��ّي��ة على 
الطفل 

علي جاواري�ص
ويبلغ �سبع �سنوات

اإلى داخل مّخه مبا�سرة
ت��ح��ّول ع��ل��ي ج��اواري�����ص اإلى 

نبات
الإ�سرائيلي  الم�ست�سفى  ف��ي 

ظّل يحت�سر يوَمْين
وماك الموت الذي جاء

لم ير�سد اأّمه اإلى البئر

وفي الأ�سبوع الذي دارت فيه 
اإ�سحاحات "الأيام"

اإلى  ج��اواري�����ص  علي  ق�سموا 
اأجزاء

�سنة   15 يبلغ  لطفل  اأع��ط��وا 
الكبد والرئَتْين

هكذا قالت اأّمه في الن�سرة
ق������ام ال���ط���ف���ل وط����ل����ب ك���ول 

وبنطلوناً
اإنهم  ق�����ال  ج����اواري���������ص  اأب������و 
ليهودي  اأج�������زاء  ���س��ي��ع��ط��ون 

اأي�ساً
بالأم�ص فقط ق�سموا جندياً 

يهودياً على عرب
ق�سيدة مجنونة اأكتبها

ربما هكذا، ببطء ولطف
نتبادل المواطنين

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون م����ن اأج�������زاء 
اليهود

وي�����������ه�����������ود م�����������ن اأج������������������زاء 
الفل�سطينيين

�سارة اأّمنا وهاجر اأّمهم
�ستكونان مب�سوطَتْين جزئياً

و�سوف ن�سرب كول 
البنطلونات  نلب�ص  و���س��وف 

اأي�ساً

�سوت اإ�سرائيل من القد�س
�سيرا �ستاف

اإليكم الأخبار ونبداأ بالموجز
قّرر مجل�ص الأمن القومي:

عملية "الر�سا�ص الم�سبوب" 
�سوف تتوا�سل

اإ�سرائيل تعّطل وفداً
للمعونة الإن�سانية في طريقه 

اإلى غّزة
رئي�ص الوزراء، اإيهود اأولمرت

ي���ع���ل���ن: ل��ي�����س��ت ث���م���ة اأزم�����ة 
اإن�سانية في غّزة

ت�سيبي  ال���خ���ارج���ي���ة،  وزي������رة 
ليفني

�سافرت اإلى باري�ص
من المقّرر بالن�سبة اإلى وزير 

الأمن، اإيهود باراك
اأن يهداأ ن�ساطه النتخابي

واإلى الأخبار بالتف�سيل
بنيامين نتنياهو اأعلن:

الحكومة التي اأتراأ�سها �سوف 
تحّطم

�سلطة حما�ص
حتى الآن تّم اإح�ساء ثاثمئة 

وت�سعين

قتيًا فل�سطينياً
وثاثة اإ�سرائيليين
وع�سرات الجرحى 

اإلى  منجذبون  الم�ساهدون 
برامج الأخبار

ال�سريط الإخباري يظهر
تّم ت�سجيل ارتفاعات لاأ�سهم 

في البور�سة
الدولر يزداد قّوة

اأما الن�سرة الجوية
م����ط����ر ث���ق���ي���ل ع����ل����ى و����س���ك 

الهطول
الأماكن  ف��ي  متوقعة  �سيول 

المنخف�سة
الروؤية �سفر

ط��������ائ��������رات �������س������اح ال�����ج�����ّو 
�ستتحّطم

والدبابات �ستغرز في الوحل
ولو  التقّدم  من  تتمكن  ول��ن 

متراً
�ستمتلئ  ال���م���داف���ع  ف����ّوه����ات 

بالماء
اللحظة  ف��ي  ال��ن��ار  �ستنطفئ 

التي تندلع فيها
وت�سداأ القذائف

�ستنتهي �ساحية ال�سواريخ
�ستغ�سل الأمطار الوجوه

ولن يرى اأحد الدموع
اأكّرر الن�سرة في الأ�ستديو

الثقافة العبرية
اأهارون �سبتاي

الثقافة العبرية
ت�سبه اأخَتْين

بنَتْين جّيدَتْين
متزّوجَتْين

من ع�سكريَّْين
�سابَطْين ثابَتْين

الأولى تزّوجت بينكي
والثانية بوغي

في النهار يبّكران
بينكي وبوغي

هذا يجري
مع وحداته المدّرعة

يزرع القتل
في الم�ساكن الفقيرة

ويدّمر البيوت
على الأطفال وال�سيوخ

وذاك ينظر
من منظاره
وبهزة راأ�ص

يحّول القرى 
التي تزهر المزارع فيها

اإلى حطام 
ويحّول المدن

اإلى مع�سكرات تجميع

ع�سرين  ب����ع����د  ع����ل����ى  م������ن 
كيلومتراً

ل ن�سمع اإل طنين الر�ّسا�ص
الكتب اأعيدت

اإلى الخزانة
في حاتها الائقة

والأختان
ت�ستر�سدان بو�سفاتهما

وتطبخان
هذه تطبخ الجا�ص لبوغي
وتلك تطبخ الب�سطة لبينكي

ماذا ت�سّمونها
تال كوهين باخور

ت�سّمونها حرباً
هو ل يزال احتاًل

ت�سّمونه عدًل
هو ل يزال احتاًل
تقولون اإنها ملكنا

هو ل يزال احتاًل
تقولون اإن للرّب نوايا

ت�سّمونه اإيماناً

هو ل يزال احتاًل
ت�سّمونه غباء

هو ل يزال احتاًل
ل ت�سّمونه احتاًل
هو ل يزال احتاًل

ت�سّمونه ي�ساراً
ت�سّمونه يميناً
ت�سّمونها دولة

هو ل يزال احتاًل
الآن �ستوا�سلون الحياة

كاأن �سيئاً لم يكن

بال عنوان
اأورن كاكون

قال رئي�ص هيئة الأركان: في 
غّزة اأُ�ّس�ست دولة اليهود.

ق��ال وزي��ر الأم���ن: ك��ّل قنبلة 
هي انتداب. 

ي��غ��ّن��ي الأط���ف���ال ف��ي الطرق 
اأّمي خبزت فطيرة لي 

اأطفال حما�ص يغّنون دائخين 
من الر�سا�ص الم�سبوب

ق��ال��ت ال��ن��ار ال��ي��ه��ودي��ة للحم 
ملعون اأن���ت م��ن ك��ّل م��ا على 

وجه
الأر�ص

اأنا  اللحم:  ق��ال  تموت.  موتاً 
اأغرق في البحر واأنتم تغّنون

ي��غ��ّن��ي الأط���ف���ال ف��ي الطرق 
اأّمي خبزت فطيرة لي

اأطفال حما�ص يغّنون دائخين 
من الر�سا�ص الم�سبوب

الحرب.  ي�سنعون  الع�ساكر 
ال�سعراء يكتبون الق�سائد

يرخ�ص  ال����ح����رب  اأي�������ام  ف����ي 

ترجمة: نائل الطوخي
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فوجئت "الغاوون" بعدما و�سلت اإلى بريدها ن�سخٌة من م�سروع تخّرج جامعي )جامعة ابن زهر - كلية الآداب 
والعلوم الإن�سانية - اأغادير(، باأن هذا الم�سروع يتناول تجربة �ساعرة ع�سرينية �سابة هي الزميلة زينب ع�ساف. 

اأما الطالب �ساحب الم�سروع فهو ر�سيد اأرو. 
ولزوم الإ�سارة اإلى هذا الم�سروع ل يكمن في فرادة م�سمونه، اأو فرادة معالجته، فهو بحث مب�ّسط اعتمد ما 
ي�سبه الت�سل�سل البيبلوغرافي مع حوا�ٍص ق�سيرة اأقرب اإلى التعقيب منها اإلى �سيء اآخر، اإنما في انحيازه اإلى 
على  والجامعة،  الم�سرف  والدكتور  الطالب  تحية  ي�ستوجب  ما  اأكاديمياً.  �سة  مكرَّ غير  �سابة  تجربة  مناق�سة 
اأمل اأن نرى تجارب �سابة اأخرى م�ستحّقة في م�ساريع طلبة الجامعات العربية، وخ�سو�ساً تلك التي ل تعترف 

بق�سيدة النثر في مناهجها، فما بالك ب�سعرائها ال�سباب.

موا�سيع  وت��ت��واف��ر  ال��ك��ح��ول 
للكتابة

الأو�سمة  يتلقون  ال�����س��ّب��اط 
القتلى  ال�����س��رف،  ون��ي��ا���س��ي��ن 

ي�سبحون �سهداء
يكتبون  فرجيل وهوميرو�ص 
�سليماً  لي�ص  رائ��ع��ة.  ق�سائد 
المدافع  ح����ول  الك��ل��ي�����س��ي��ه 

و�سياطين ال�سعر
القتلى ل ُيح�سون لوفرتهم، 

وكذلك ول اأبيات ال�سعر.
ي��غ��ّن��ي الأط���ف���ال ف��ي الطرق 

اأّمي خبزت فطيرة لي
اأطفال حما�ص يغّنون دائخين 

من الر�سا�ص الم�سبوب
قتلتموني قتلتموني اأنا ل�ست 

حياً اأنا ميت قتلتموني
قتلتموني قتلتموني اأنا ميت 

انظروا اإلّي اأنا
قتلتموني  قتلتموني  م��ّي��ت 

قتلتموني اأنا ميت

ع�سقالن
نعاما جير�سي

ماما، هذا �سيء لي جداً
ك����ي����ف اأن�����ن�����ي ف�����ي اأوق�����ات�����ك 

الع�سيبة
ل�ست معك، كتفاً اإلى كتف 

اللدودين  اأع��دائ��ك  مع  واإنما 
اأم�سي

و���س��وت ���س��راخ��ك اأق����وى في 
اآذاني من �سوت �سراخهم

وبكائك، ل بكائهم ي�سّق اأذني
في الليل اأي�ساً، هنا اأي�ساً

علّي اأن اأجاهد لأُخر�سه
علّي اأن اأجاهد لأنّقب تحته

واأل اأ�سمعه هو فقط
الخائف  وج���ه���ك  اأرى  واأل 

فقط
في عيني

اآه، ماما، ماما

هل تذكرين جهاد
الذي بنى بيتنا ثم بنى بيته

جهاد اّمحى من دموعك
اّمحى من ذاكرتي

اّمحى من الذاكرة الق�سيرة
داخل  ت��ق��ّي��اأت  ال��ت��ي  للمدينة 

غّزة �سّكانها العرب
واأر�سلت جنودها لحتالهم
ودعتهم للعودة اإليها لبنائها

وتقّياأتهم مّرة ثانية، وثالثة، 
واأر���س��ل��ت اأب��ن��اءه��ا اإل����ى بنات 

بناتهم
ع��ل��ى الأر������ص ال��ف��ق��ي��رة، على 

اأر�سهم
اآه يا ماما

مدينتي ع�سقان
لن اأم�سي معك كتفاً بكتف

لن اأوا�سيك، لن اأوا�سيك
بدموع  دموَعك  اأخلط  �سوف 

جهاد
بكاَءك ببكاء اأولده واأحفاده

في  تطاير  ال���ذي  بيته  ببكاء 
الريح

ببكاء بيته الذي لم نعرف اأنه 
ُبني

ولم نعرف اأنه ُهجر
ول���م ن��ع��رف اأن����ه ���ُس��ح��ق حتى 

تفتت
و�سحابات الغبار المت�ساعدة 

منه
لي�ست هواء

المت�ساعدة  الغبار  �سحابات 
منه

نتنّف�سها
اآه يا ماما، 

اأن  اأ�ستطيع  كنت  ل��و  اأت��م��ن��ى 
اأقول لك اأ�سياء اأخرى

�سل�سلة الح�سابات الالنهائية
ت�ساال كات�س

عدَّ ال�سواريخ والجنود

المركبات والبّزات الع�سكرية، 
اأدوات المطبخ

نا، والتي  عدَّ تلك التي تخ�سّ
تخ�ّص العدو

والتي تخ�ّص عابري ال�سبيل 
والأمم المتحدة

عدَّ الموتى
والأحياء

ومّيز بين المخّربين
وهوؤلء الذين �ساعدونا

عدَّ المّرات التي اأطلقنا النار 
فيها

وال��������م��������ّرات 
التي اأطلقوا النار علينا فيها

اخ�سم قتانا
الذين ماتوا بنيران قّواتنا

عدَّ الموتى
الذين �سيبّررون بطولتنا

قم بح�ساباتك مع المعطيات
التي ظهرت في التلفزيون

ع���������دَّ راف�������������س������ي ال����خ����دم����ة 
الع�سكرية من الي�سار

اخ�سم الم�ستوطنين الهاربين 
من الخدمة

ا�����س����رب ف����ي م��ت��و���س��ط عدد 
القتلى على مدار العام

تحّطم  ثمة  ي��ك��ون  ل  عندما 

مروحيات
عدَّ الأبرياء

ل  ه��ذا  اللبنانيين،  دون  م��ن 
نا يخ�سّ

بخ�سو�ص عرب اإ�سرائيل،
هل نعّدهم؟ ل اأحد يعرف

عّد ب�سوت عاٍل
رتيب، م�سترٍخ
واإذا تلخبطت

اإبداأ من ال�سفر، من جديد

1.0
عميحاي �ساليف

ف���ي ح����رب غزة 
1.0

نجل�ص  ك�������ّن�������ا 
اأمام  اليوم  طول 

التلفزيون
ن����ن����ظ����ر ب����اأع����ي����ن 

منهكة اإلى اأ�سماء
القتلى

الإيقاع  اإلى  نن�ست 
الرتيب
للقراءة

ن�����س��األ اأن��ف�����س��ن��ا متى 
�سيقراأون علينا ال�سم

الأخير
كاأنها  ب���دت  الأ���س��م��اء  جميع 

اأخيرة
ل��ك��ن ل���م ي��ك��ن اأي م��ن��ه��ا هو 

الأخير

حو�سالت
اإ�سنات اإيتا �سكوبلين�سكي
وحو�سلتك  حو�سلتي  ب��ي��ن 
ال�سوي�ص،  وقناة  النيل  يمتّد 
ومقالب النفايات، والاجئون 

والمجاري
اأري�����د ح��ف��ر ن��ف��ق م���ن الحّب 

ي�سل بيننا

ن�������س���ت���ط���ي���ع ت����رب����ي����ة اأج�����ّن�����ة 
مبتهجين، يعي�سون

على الحمام ال�سمين

اأريد نقل اآثاري واآثارك
والحلقات  التاريخ  كتب  اإل��ى 

التعليمية في التلفزيون

واإي��اب��اً من  واأن نتجّول ذهاباً 
دون مكت�سفات اأركيولوجية

با�ستثناء الأوان��ي التي ن�سينا 
غ�سلها وظّلت في الحو�ص

اأري����د ���س��ّد ف��ج��وة ف��ي الأزم���ة 
ال�سورية الإفريقية

اأن تتحّرك الأر�ص هكذا فا 
نذكر اأين كانت من قبل

ع��ل��ى نف�سه  ال��ن��ف��ق  وي���ن���ه���ار 
وتخترق

الأجّنة جدرانه ببهجة
اإن��ه هكذا كان الو�سع  ونقول 

دائماً
م�سوّية  اأم��ع��اء  �سن�سبح  كلنا 

تتكتك
انف�سلت عن نف�سها

اأغنية لالأيام الرهيبة
عيرين ت�سلجوف

من في الماء
من في النار
من في يدي

من تحت يدي
من في ثمانية واأربعين

من في �ستة وخم�سين
من في العمليات النتقامية

ف���ي �سبعة و���س��ت��ي��ن، في  م���ن 
ث��م��ان��ي��ة و���س��ت��ي��ن، ف���ي ت�سعة 

و�ستين
ف������ي ����س���ب���ع���ي���ن، ف������ي واح������د 

و�سبعين، في اثنين و�سبعين
في ثاث و�سبعين

من في �سنة مولدي

و�سبعين،  خ��م�����س��ة  ف����ي  م����ن 
�سبعة  في  و�سبعين،  �ستة  في 

و�سبعين، في ثمانية
و�سبعين، في ت�سعة و�سبعين، 

في ثمانين،
في واحد وثمانين

من في �سبرا و�ساتيا
في  وثمانين،  ثاثة  في  من 
اأرب��ع��ة وث��م��ان��ي��ن، ف��ي خم�سة 

وثمانين
في �ستة وثمانين

الأول����ى،  النتفا�سة  ف��ي  م��ن 
بالأيدي والأرجل المك�سورة

من في ثمانية وثمانين، في 
ت�سعة وثمانين

من باأيدي عامي بوبر
من في واحد وت�سعين

من با�سمي
ف��ي ثاثة وت�سعين، في  م��ن 
خم�سة  ف��ي  وت�سعين،  اأرب��ع��ة 

وت�سعين
من في قرية قانا

في  وت�سعين،  �سبعة  ف��ي  م��ن 
ت�سعة  ف��ي  وت�سعين،  ثمانية 

وت�سعين
من في انتفا�سة الأق�سى،
من في الت�سويب الدقيق

من في األفين وواحد
من بالقنبلة ون�سف

األفين  وث��اث��ة،  الألفين  ف��ي 
واأربعة، األفين وخم�سة

من هذه المّرة في قرية قانا
من بالقنابل العنقودية

من في األفين و�سبعة
م�����ن ف�����ي ع���ي���د ال���ر����س���ا����ص 

الم�سبوب
من عليه الدور

* من اأنطولوجيا "لت�سيت" )تعني: 
اخ����رج����وا( ال��ت��ي اأع����ّده����ا ف���ي اليوم 
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اأح���د يريد  الأم��ل�����ص، ول  ف��ي قوامها  ال��ائ��ق،  ف��ي هندامها 
ري�سها اأو يريد اأن يجوع اأو اأن يقب�ص عليها طعاماً اأو باندفاع 
اأعمى. وكيف ذلك يكون واليمامة حّرة ول خوف، ول تحتاج 
اأو  اإلى اأحد، بل تنام حيث يطيب المقام ولو خ�سرت ماذاً، 
لتطير،  الم�سافة  وت�ساءلت  ال�سجرَتْين،  اأو  ال�سجرة،  فقدت 
ولعّل  متاح.  ف�سائي  زاروب  اأي  مكان  اأي  في  لتلهو  لتلعب، 
الأن�ص عامتها، ول بّد من مكان لت�سند القائمَتْين، ول بّد 
اأ�سغي  اأن  وينبغي  المختلفة.  النواتىء  ومن  الأغ�سان  من 
اأي  اآل���ة،  اأي  على  تعزف  ل  �سامتة،  فاليمامة  �سمتها،  اإل��ى 
ذاتها،  والأ�سرفية  المدينة،  لها  نترك  اأن  وينبغي  مو�سيقى. 
اليمامة،  لعّل  بل  الوا�سع،  والميدان  المجال،  لها  يكون  اأن 
من كونها كذلك، وكونها بنت بيروت وفي الأ�سرفية خا�سة، 
تجد �سريعاً ماأوى، وعندما يجور المطر وينزل كثيفاً على 

الباد، اأ�ساألها اأين اأنت يا يمامة، وماذا تفعلين في ال�سّجة 
وفي �سرقة الف�ساء منك، وفي اأيامك كاملة وفي البقاء على 
الطبيعة  مع  الحي  والتناغم  الواحد  المزاج  وعلى  النخوة 
الملتفة. وماذا اإذن دورك وما هي ر�سالتك، وما مطلبك ما 
دامت الور�سة تكبر وتكبر، وتعلو وتعلو، وبك �سررت اإذ اأنت ل 
تبالين باأن ياأتي الباطون ويك�سر لك نمطك، ولك ظالك 
ولك بحبوحتك، ول تنتظرين اأن ت�سوء الحال، بل اأنت اأنيقة، 
ولونك هو اللون المائل اإلى البني، ولك عباءتك الملت�سقة، 
يبحث  ال��ذي  منقارك  ول��ك  اليقظ  المتطاول  عنقك  ول��ك 
الثمار من حواليك، عن  الثمرة، عن بع�ص  الحّبة، عن  عن 
الياب�ص الذي هو كامن في اأعلى وفي اأ�سفل على الح�سي�ص 
وعلى ما فوقه، ولك العذوبة والقناعة، ثم هذا ال�سمت في 
م�ساويرك اإذ ل تنطقين، وترتاحين في النتقال من نقطة 

واأنت  التلّبد،  في  ول�ست  الأه��ّب��ة  كاملة  وتظّلين  اأختها،  اإل��ى 
تفرحين كما اأظن، ول يتغّير حرف من اأبجديتك، ولك حتى 
الطريق هنا العبث وهنا الرق�سة التي ل تزول، اإلى اأن تهّزك 
واأنا  وترتفعين.  الغريزة،  تاأخذك  وعندئذ  الخطوات  بع�ص 
اأ�سمع �سو�ساءك واأ�سغي اإلى نف�سي وقرارة ج�سدي واألتفت 
ثرائك  وم��دى  م��دى فقرك  واأع���رف  �سيء عندك  ول  اإليك 
وكيف اأنت دائماً في البهجة. ومهما �ساقت الرحلة وق�سرت 
اللذة، فاأنت �سجاعة ولك فطنتك واأنت ل تغيبين وتر�سمين 
لئا  الكام،  من  ل�سانك  واحفظي  تجولين،  حيث  ال��دائ��رة 
ينه�ص لك ثعلب محتال اأو �سخ�ص كاذب ويكذب اأحدهما تلو 
الآخر عليك وبعدئذ من ين�سرك ومن ي�سّدق اأن ري�سك يظّل 
اإّياه ولن تقع الجبنة من فمك. ولن ينخف�ص لك الجناحان 

اإلى حيث تندمين.

كّنا حفنة من الأ�سدقاء في �سهرة ناقدة و�ساخبة 
النعماني في  ال�����س��اع��رة ه���دى  ل��ن��ا  اأع��ّدت��ه��ا  ق��ل��ي��ًا 
يتجاوران  والجليل  الجميل  حيث  المتاأنق  منزلها 
وح��ي��ث ه���ي ح��ا���س��رة وي��ق��ظ��ة و���س��ت ب��ي��ت تحر�ص 
اأنها  اإلى  الكلمات.  الر�ساقة في  الراحة وعلى  على 
كتبت ق�سيدة مهيبة  عن غّزة ال�سمود والمقاومة، 
ث��م ي��ك��ون ال�����س��م��ت م��راف��ق��اً ل��ه��ا، وت��ت��رك الحّرية 
لل�سيوف عندها، ويعمد هوؤلء اإلى الم�سامرة واإلى 
بع�سها  على  موافقة  �سيحات  وتعلو  الآراء.  ب�سط 
و�سيحات ل توافق على بع�سها. وكانت نظرات اإلى 
الإرث الرحباني، اإلى الهالة الرحبانية، هذه الهالة 
الأربعة،  ف�سولها  ول��ه��ا  ال��غ��م��ام��ة  ح��ج��م  ف��ي  ال��ت��ي 
فهي تحمل كّل اآن واأوان هذه الف�سول، باأنا�سيدها 
حياتنا  في  والمتداخل  الباذخ  وبعطرها  واأغانيها 
اللبنانية، و�سداها في نفو�سنا اأجمعين، واأ�سماوؤها 
على  �سكرنا  وطالما  والعبير،  ال�سوء  منها  يطفح 
و�سيفها.  وربيعها  و�ستائها  خريفها  وعلى  اإيقاعها 
حتى نكاد نكون في حقبة كاملة الد�سم من الزمن 
وهو  حوالينا  من  يموج  ينفّك  ل  ال��ذي  الرحباني 
اللهب  ال�سديدة  والعواطف  الحنين  �سوب  يقذفنا 

والعريقة وال�ساربة في اأعماقنا.
وتعالت اأ�سوات ال�سامرين لتدور حول تلك الهالة 
الرحبانية وكيف اأن عا�سي الذي رحل اإلى ال�سفة 
ويع�سف  ي���ح���ّرك  م���ن  ه���و   ،1986 ع����ام  الأخ������رى 
وهو  الخمر،  اأب��اري��ق  في  لت�سقط  الكلمات  ويرمي 
عند  والمو�سيقى  العطاء  م��ائ��دة  اإل���ى  جلب  ال���ذي 
الأخ���وي���ن ال��رح��ب��ان��ي ت��ل��ك ال��ن��ك��ه��ة ال��ع��ذب��ة وتلك 
الإرث  ف��ي  المنعطفات  وت��ل��ك  الحنونة  الرع�سات 
الرحباني الذي بين اأيدينا وبين حنايانا العط�سى 
ن�سبع  اأن نقطفه ونحن عندئذ  واإل��ى  اإلى الندفاع 
بها وتازمنا  نزدهر  التي  النعمة  �سيء من  ويلّفنا 
واأحياناً  ال�ساقية،  ف��ي  ال��م��اء  مثلما  يومياتنا  ف��ي 
ذات  هادئاً  نهراً  لتكون  وتنب�سط  الحكاية  ترتجف 

مّرة وجارفاً ذات مّرة.
وعا�سي هنا موجود في التافيف وفي مجمل ما 
وّدعناه  ال��ذي  الرحباني  واأخ��وه من�سور  هو  اأنتجه 
قبل اأيام مجروحة والذي لم ي�سكت قط حين كان 
ين�َص  ول��م  العافية.  عباءة  في  ك��ان  وحين  مري�ساً 
وفي  ال��ذات��ي��ة  رح��ل��ت��ه  ف��ي  ال��ب��ك��ر،  �سقيقه  من�سور 
اإلى  م�سرحية،  خلف  م�سرحية  توالت  التي  اأعماله 

والممتلئة  العارمة  موهبته  من  اأخرجها  ن�سو�ص 
باللحظات الثمينة، ودّلت على اأنه �سنو اأخيه، واأنه 
لوطن  الر�سالة  هي  ما  بل  المهمة،  هي  ما  ي��درك 
به  له ومن يفرح  يغّني  اإل��ى من  لبنان يحتاج  مثل 
وجنَتْيه.  على  ين�سرح  دم��ع��اً  يم�سح  اأن  يريد  وم��ن 
ول بد من و�ساح من محرمة كبيرة ليكون العمل 
نظيفاً نا�سعاً ومرتفعاً �سوب العلى، وليكون الوطن 
في اأحلى مظاهره وفي نجواه المديدة في هندامه 

الحّي وعنفوانه الأتّم. 
وف���ي���روز، ف��ي ك��ل ه���ذا، م��ع ع��ا���س��ي وم��ن�����س��ور، هي 
العقدة وحجر التوازن في قنطرة ال�سوق والحنجرة 
المغّردة. وهي التي اأ�سافت الغطاء الثمين وال�سقف 
اأن  الأخ��وي��ن، وما لبثت  التاأليف لدى  اإل��ى  المتين 
مرتبطاً  كياناً  بذاتها  نه�ست  التي  لتكون  انداحت 
وم�ستقًا في اأي حال. وما لبثت اأن منحت ب�سوتها 
واأن �سيطرت  اأب��داً  العامة  الدافىء وحامل  الأمل 
واأن  المتحّرك  الزمن  ت��األأت في  واأن  النا�ص  على 
والعزلة، وفي  الحرب  اآون��ة  اأذهاننا، في  �سكنت في 
اآونة �ستى بحيث كان  اآونة الهدوء والنتظار، وفي 
الندماج والتوا�سل، وكانت الأيام التي تحمل لذة 
المثلى  العبارة  عبر  واأي�����س��اً  ال�سعادة،  وتحمل  لنا 
ونح�ّص  اأذواق��ن��ا،  على  ناعماً  يرتمي  ال��ذي  وال�سكل 
بذلك ونرّدده في ظلمة �ساعاتنا المتوالية، وتخف 
اأو مدلهّم  وق��ت متلّبد  واأي  اأي ظ��رف عقيم  وط��اأة 
حتى  اأو  بال�سعف  اأو  ب��ال��راح��ة  يت�سل  وق��ت  اأي  اأو 

بالم�سيبة من اأي نوع.
ول اك��ت��م��ال وخ���ت���ام وم�����س��ك م���ا ل���م ن��ت��ح��ّدث عن 
ال���دوح���ة الرحبانية  ف��ي  ال��رح��ب��ان��ي، وه���و  ال��ي��ا���ص 
ال��ث��ال��ث ال��ط��ّي��ب م���ن ح��ي��ث ال��ح��رك��ة وم����ن حيث 
الح�سور  حيث  وم��ن  والغنائي  المو�سيقي  العمل 
في الميدان وفي مناخات عّدة. وله اأن يطرب واأن 
يكون م�ساركاً فعاًل ول مفّر منه في الحقل الفني. 
و�سوؤونه  بجراأته  يعالجها  ق�ساياه  اأي�ساً  وه��ن��اك 
الخا�سة والعامة وطالما مّر في الحقبة الرحبانية 
يم�سك  ال���ذي  ال��م��ت��ف��ّرد  بن�سقه  ف��ال��ث��ان��ي��ة  الأول�����ى 

بالخيوط الذاتية والموهبة الملهمة. 
وع��ل��ى ط��ري��ق��ه ه���ذا ���س��ار ول ي��ف��ارق��ه وط��ن��ه لبنان 
له  نهجه مجتهداً  و�سواب  اأحا�سي�سه  على  واعتمد 
ومنا�سًا ودائماً ين�سرف اإلى القيم، بل ما حاد عن 

بري�سة: اأ�سامة بعلبكي.ال�سراط ول عن هذه القيم.



�شاكر لعيبي

�لباحث  "دفتر" هذ� �لعدد يتناول  في 
لعيبي  �ساكر  �ل��ع��ر�ق��ي  و�ل�����س��اع��ر 
�للغة  �إل��ى  �ل�سعر  ترجمة  م�ساألة 
�سالحاً  مو�سور�ً  و�سفها  في  �لعربية 
في  �لكامن  �الأ�سولي  �لوعي  لتحليل 
من  �لكثير  لدى  "�لنقدية"  �لعقلية 
�لعرب. و�لنّقاد  و�ل�سعر�ء  �لمثقفين 

.)1944  - كاندن�سكي )1866  اأعمال  "الدفتر" من  لهذا  المرافقة  اللوحات 
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حد  �أحياناً  ي�سل  �سريح،  �أ�سولّي  وعي  ثمة  �سك  دون  من 
"ثقافّية" ال  �أ�سولية  ثمة  لكن  �سار معلوماً،  كما  �لتكفير 
�إلى  �ليوم  �ل�ساعين  �ل�سلفيين  رهاب  عن  �سر�وة  تقّل 
فر�ص مو�قفهم باالأثمان كلها. �سنتوقف �أمام �لترجمة 
وحدها ب�سفتها مو�سوعاً للوعّي �الأ�سولّي �ل�سقّي، بزّيه 
بال�سلعة  �لكلمة  لهذ�  �ساأن  ال  �لجديدة.  ولهجته  �لقديم 
�لمترجمة �لرديئة �أو بالحذوفات �لو�قعة على �لن�سو�ص 
عن  فقط  نتحّدث  و�لبحثية.  �لرو�ئية  خا�سة  �لمترجمة، 
�إلى  �لعالمي  �ل�سعر  ترجمة  في  �لمعقولة  �لنماذج 
�لعربية، ونّقادها. وتقترح �لكلمة على �لقّر�ء �لتدقيق في 
�لو�ردة فيها ومنح �الهتمام لها، كي ال ن�سقط  �الأمثلة 
�لجهل. من  �لمزيَّن  �لوجه  هي  �لتي  �لعموميات  في 

لنقْل منذ البدء اأن الترجمة هي "حقل 
يعني  ل  الأول.  ال��م��ق��ام  ف��ي  تاأويلّي" 
المرء على هواه.  اأن يت�سّرف  التاأويل 
ُت�ْست�َسحن  ال��م��ف��ردة  ف��ه��م  اأج����ل  وم���ن 
العودة اإلى فن المو�سيقى، الكا�سيكية 
عزف  الإمكان  في  حيث  خا�ص،  ب�سكل 
يد  على  معروفة  �سمفونية  اأو  قطعة 
مو�سيقيين مختلفين: ما يقومون به 
"تاأويل" Interprétation للنوطة  هو 
روؤيته  ح�سب  ك��ّل  المكتوبة،  الأ�سلية 
ُي�ستخدم  بال�سبط   ال�سبب  لهذا  لها. 
الحقل  ه��ذا  تاأويًا" في  "اأّول،  الفعل 
اأو عزف  ح��ف��ل��ة  ع���ن  ال���ح���دي���ث  ل����دى 
ن���ط���اق وا�سع  ل��ق��ط��ع��ة م��ع��روف��ة ع��ل��ى 
وُيقال   ،)Concert Interpretation(
تقوم  الفانية  ال�سمفونية  اإن  م��ث��ًا 
بتاأويلها الفرقة الفانية اأو العازفيين 
الفانيين. الُمووؤَّل )interprète( في 
المو�سيقّي  هو  اإذاً  الغربية  المو�سيقى 
الذي "ينّفذ" النوطة الثابتة بطريقته 
تاأويًا  نف�سه  العزف  ي�سّمى  الخا�سة. 
في هذه الحالة. وهو ما يم�ّص عملية 
القول  يمكن  مبا�سر.  ب�سكل  الترجمة 
المقامات  م�����وؤّدي  اإن  ال��ب��اب  ه���ذا  م��ن 
تاأويل  بعملية  اأي�����س��اً  ي��ق��وم  ال��ع��رب��ي��ة 

للنغمة المعروفة المتفق عليها.
الن�ص  "ينّفذ"  م��ن  ه��و  اإذاً  المترجم 
الترجمة  تاأويلية  بطريقته.  الأ�سلي 
تلك الخيانة المو�سوفة  اأبداً  ل تنفي 
الأمانة  اإل���ى  ن�سعى  ح��ال��م��ا  ت��ق��ع  ال��ت��ي 
بحدود  اإل  اأم��ان��ة  توجد  النقل. ل  في 
المترجم  ب��ذائ��ق��ة  م��ح��ك��وم��ة  ن�����س��ب��ّي��ة 
وتلك  عنها  المنقول  باللغة  ومعرفته 
ال���م���ن���ق���ول اإل���ي���ه���ا. ع���ن���دم���ا ت���ت���م هذه 
الترجمة  تبقى  الُمفتر�سة،  المعرفة 
التاأويات.  اأن����واع  ل��ك��ل  خ�سباً  ح��ق��ًا 
خا�سة،  لل�سعر  الترجمة،  تاريخ  م  يقدِّ
اأم���ث���ل���ة ب���اه���رة ل���ل���ت���اأوي���ل ال�����ذي يظّل 
هي  ال�سعر  ترجمة  اأن  طالما  مقبوًل 
ولي�ص  الم�ستوى  عالية  كتابة  اإع����ادة 
الَحْرفّية  الخارجية  للتوافقات  اإدارة 
بين  قامو�َسْين، على ما يقول مترجم 
رينيه �سار اإلى الألمانية. اإذا كان الأمر 
�سياغته  واإع���ادة  الن�ص  ب��ق��راءة  يتعّلق 
المفردة  ه��ذه  دّق���ة  اأم���ام  التوقف  ف���اإن 
محكوماً  ي���ظ���ّل  ال�����س��ي��اغ��ة  ت���ل���ك  اأو 
نهائية  ب���ق���اع���دة  ول��ي�����ص  ب���الج���ت���ه���اد، 
يذكر  الجميع.  قبل  م��ن  بها  ُم��ْع��ت��َرف 
ما  الألمانية  اإل��ى  �سار  رينيه  مترجم 
الدّقة  تحتمل  ل  الألمانية  اأن  معناه 
في  الُم�ستخدم  مثل  فعٍل  ترجمِة  في 
 "attabler" وه��و  �سار  ق�سائد  اإح���دى 
 ،"table" الم�ستق من مفردة الطاولة 
 "attabler le vin" بيته  ف��ي  ال����وارد 
الطاولة،  على  النبيذ  لن�سع  بمعنى 
اأي  اإن  ل���ه.  اإك����رام����اً  ل��ُن��ْج��ِل�����س��ه ع��ل��ي��ه��ا 
المترجم  دّق���ة  اأو ع��دم  دّق���ة  بحث ع��ن 
في تاأويل الفعل ذاك ي�سير �سرباً من 
المترجم  روح  �سينفي  لأن����ه  ال��ق�����س��ر، 
وذائقته ول يعترف بهما. هذا ما يقع 

ال�سعرية  الترجمات  نّقاد  بع�ص  ل��دى 
اإلى اللغة العربية.

الترجمات العديدة لق�سيدة اإدغار اآلن 
الفرن�سية،  اإل��ى   )1845( "الغراب"  بو 
فكرة  قبول  على  �سريحاً  مثاًل  تطرح 
ال��ت��اأوي��ل ف��ي ال��ث��ق��اف��ة الأوروب���ي���ة على 
ن��ط��اق وا����س���ع، م��ق��ارن��ًة ب��غ��ي��اب نظرية 
العربية،  الثقافة  في  للترجمة  دقيقة 
العميق  الإي���م���ان  ع���دم  الأق����ل  ع��ل��ى  اأو 
غير  والجمود  الحرفّية  لم�سلحة  بها 
المعلَنْين اإل �سّراً. فنحن نعلم اأن ق�سيدة 
"الغراب" ُترجمت اإلى الفرن�سية لأربع 
م���ّرات على الأق���ل )م��ّرت��ان م��ن طرف 
بودلير  �سارل  الفرن�سيَّْين:  ال�ساعَرْين 
قليًا  لنتوقف  م��الرم��ي��ه(.  و�ستيفان 
الأريحية  ول��ن��َر  ب��ودل��ي��ر  ترجمة  اأم���ام 
الأوروبية  الثقافة  بها  تتعاطى  ال��ت��ي 
اأننا �سّدقنا  مع ترجمته للق�سيدة. لو 
الغرب"  ف��ي  الترجمة  "تاريخ  م��وؤل��ف 
هنري فون هوف فاإن "بودلير لم يرث 
ع��ن اأم����ه ال��ت��ي ُول�����دْت ف��ي ل��ن��دن ومن 
م����روره ف��ي ث��ان��وي��ة ل���وي - ل���و- غران 
)الباري�سية( اإل ب�سع معارف �سطحية 
العودة  عليه  يتوّجب  وكان  لاإنكليزية 
كما  دائ��ب،  ب�سكل  القامو�ص  لم�ساعدة 
كانت لديه معلومات عر�سية يلتقطها 
ال�سطاحية  التعابير  فهم  اأج��ل  من 
هذه  ومن  الأميركي.  للن�ص  والتقنية 
البودليرية  ال��ت��رج��م��ة  ف����اإن  ال����زاوي����ة 
حرفية  ت��رج��م��ة  ه���ي  )ل�"الغراب"( 
اأكثر مما هي عفوية )...(. وبعيداً عن 
الجراأة،  ح��ّد  المخل�ص  اكتماله  ع��دم 
حّد  الدقيق  ثم  ب��الأح��رى،  الخ�سية  اأو 
هو  اإجماًل  بودلير  عمل  ف��اإن  ال�سبط، 
اأ�سلوب  عن  عو�ساً  للعالم  اإن��ت��اج  اإع���ادة 

بو".
هذا التقييم الم�سحون بالإيماءات، لم 
بودلير  ترجمة  اأهمية  من  البتة  يقلل 
الثقافة  ف���ي  اأن��م��ل��ة  ق��ي��د  ل�"الغراب" 
الفرن�سية، حتى اأنها ما زالت تعتبر من 

اأف�سل، اإذا لم تكن الأف�سل للق�سيدة.
اأما ترجمة مالرميه فقد ُو�سفت باأنها 
عليها  ��ل��ْت  وُف�����سِّ  ،compassée متكلفة 
ترجمُة بودلير رغم جميع ما قيل عنها 
من نقود. ويذكر ناقد فرن�سي، بمنا�سبة 
الختافات في  اأن  الترجمَتْين،  هاَتْين 
المعنى يمكن اأن تكون متباعدة بينهما. 
كما ي�سيف ا�ستطراداً بمنا�سبة التاأويل 
ال��ح��ا���س��ر دوم�����اً ف���ي ن��ق��ل ال�����س��ع��ر، باأن 
اأن  يمكنه  المو�سيقى  ف��ن  ف��ي  ال��ت��اأوي��ل 
مو�سيقية  قطعة  زم��ن  ر  يق�سّ اأو  يطيل 
اأن  اآخ���رون راأوا  ن��ّق��اد  م��ا ب�سكل م��ذه��ل. 
في  ل�"الغراب" يفقد  الإنكليزي  الن�ص 
على  �سواًء  روعته،  من  �سيئاً  الفرن�سية 
خ�سو�ساً  م��الرم��ي��ه،  ي��د  اأو  بودلير  ي��د 
لأن  والت�سويتية  الإي��ق��اع��ي��ة  وج��ه��ات��ه 
"للترجمة تاأثيراً على الح�سور المادي 

للق�سيدة". 
ل�"غراب" بو  اأخ���ري���ان  ت��رج��م��ت��ان  ث��م��ة 
ال�ساعر  ب���الأول���ى  ق���ام  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  ف��ي 

 -  1846( رولينا  موري�ص  والمو�سيقي 
1903( وهي تقوم على الوزن والقافية، 
بها  ق����ام   2005 ع����ام  م���ت���اأخ���رة  وث���ان���ي���ة 
وكلها   .)1958 )مواليد  ل��ورون��دو  ب��ول 
م��ق��ب��ول��ة ف���ي ال��ث��ق��اف��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة. اإن 

ترجمة افتتاحية ق�سيدة بو القائلة:
 Once upon a midnight dreary،
 while I pondered weak and weary
باأعلى  ي�����س��خ��ر  ث��م��ي��ن  دل���ي���ل ج����ّد  ه���ي 
المت�سّبثين  ط����روح����ات  م���ن  ال�������س���وت 
بالفكرة الأ�سولية الغائمة عن الترجمة 

في العالم العربي.
الترجمات  اإن هذه الفتتاحية في تلك 
الأربع تختلف قليًا، وتتباعد قليًا اأو 

كثيراً. فقد ترجمها بودلير هكذا:
 Une fois، sur le minuit lugubre،
 pendant que je méditais، faible et

fatigué
ب��ي��ن��م��ا ت��رج��م��ه��ا م���الرم���ي���ه ع��ل��ى هذه 

ال�ساكلة:
 Une fois، par un minuit lugubre،
 tandis que je m’appesantissais،

 faible et fatigué
وترجمها موري�ص رولينا هكذا:

 Vers le sombre minuit، tandis que
fatigué

 J’étais à méditer sur maint volume
rare

اأما بول لوروندو فقد ترجمها:
 C'était par une triste nuit، las je

méditais mon ennui
             pondered ال���ف���ع���ل  ب���ودل���ي���ر  ت���رج���م 
مالرميه            ت��رج��م��ه  بينما   méditais�ب
 .m’appesantissais = s’appesantir�ب
ول�����و ح�����س��ر ب��ع�����ص ال��م��ع��ّل��ق��ي��ن ممن 
تماديهم  ب�سبب  العرب  القراء  يعرفهم 
ال�سعرية،  ال��ت��رج��م��ات  ن��ق��د  ف���ي  ال���ف���ّج 
ل���س��ت��خ��ف ي��ق��ي��ن��اً ب��ه��ذه ال��ت��رج��م��ات اأو 
نظن  كما  مالرميه  )ترجمة  ببع�سها 
ف��ي ه���ذه ال��ح��ال��ة وم���ن ب��ع��ده موري�ص 
الُمطبق  بالجهل  ولو�سفها  رول��ي��ن��ا(، 
ولجعل  بالدقة،  تتعّلق  اأخ��رى  وباأ�سياء 
من معرفته المعيار الجمالّي الوحيد. 
�سة بترجمة  لو كنا نمتلك مجلة متخ�سّ
الأربع  الترجمات  لن�سرنا جميع  ال�سعر 
لق�سيدة  الأ����س���ل���ي  ال��ن�����ص  م���ع  ك��ام��ل��ة 
تتفارق  التي  النقاط  "الغراب" ولراأينا 
بعيٌد  وبع�سها  الترجمات،  بها  وتلتقي 

وم�سموٌح به تماماً.
في العالم العربي، لدينا اأمثلة مدوِّخة 
وحّريته  ال���م���ت���رج���م  ذات����ي����ة  ن���ف���ي  ع����ن 
مزعومة.  متناهية  دّق��ة  با�سم  وذائقته 
اإن الدرجات والظال الدقيقة واجتهاد 
النّقاد  اأول��ئ��ك  راأي  ف��ي  تظّل  الُمجتهد 
على  وع��ن��دم��ا ل يحكمون  ل��ه��م،  ح��ك��راً 
تف�سيات  ع��ل��ى  ب���ل  العمل"،  "كلية 
نوايا  عن  يك�سفون  فاإنهم  فيه،  مختارة 
غير ح�سنة. تنّم كتاباتهم عن "تجهيل" 
بع�ص المترجمين ونفي مطلق لأعماٍل 
واأخ����رى  م��ت��رَج��م��ٍة ب�سبب م��ف��ردة ه��ن��ا 

تاأويل اللون )كاندن�سكي(.
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واأخرى  هنا  اإ�سكالية  وجملة  ه��ن��اك، 
هناك. 

اإن الفويرقات المقتَرَحة بين الترجمة 
الن�سو�ص  وبين  المفتَر�َسة  ال�سليمة 
ال��م��ن��ق��ودة، ت��ظ��ّل ق�سايا  ال��ُم��ت��رَج��َم��ة 
ن�سبية في اأحيان كثيرة لأنها ل تغّير 
كبيراً.  �سيئاً  العميقة  ال���دللت  م��ن 
المقترحات  اأن  بمعنى  ن�سبية  نقول 
دون  ك��ب��ي��راً  �سيئاً  تفيد  ل  م��ة  ال��م��ق��دَّ
اأثناء  الأم����ر الآت�����ي: روؤي����ة ال��م��ف��ردة 
ا�ستغالها  وكيفية  الن�ص،  ف��ي  عملها 

في مناخات ال�ساعر العري�سة.
ذاك النقد الطافح بالمعرفة النهائية 
يرتكب الأخطاء من حيث يح�سب اأنه 
ففي  ال�����س��ع��ري��ة.  ال��ت��رج��م��ات  ي�سّحح 
ال�سعرية  الأع��م��ال  لترجمات  نقدهم 
المعّلقين  ب��ع�����ص  ي������ْوِرُد  وال���روائ���ي���ة 
وال����ن����ّق����اد ال���ع���دي���د م����ن ال���م���ف���ردات 
ال��م�����س��ك��وك ف���ي ت��رج��م��ت��ه��م ل��ه��ا، هم 
وظالها.  درج��ات��ه��ا  لجهة  اأنف�سهم، 
وهذه النقطة تعني الآتي: لو اأننا قراأنا 

نّية  في  العالم  في  الترجمات  اأعظم 
بخيارات  والت�سكيك  العثرات  ت�سّقط 
الظنون،  بمفرداته  والظن  المترجم، 
اأمام  الاتينية  بحروفها  ب�سطها  ثم 
م��ن ل ي��ع��رف ال��ل��غ��ة ال��م��ن��ق��ول عنها، 
المحّددة،  ال�����س��ي��اق��ات  ع���ن  وب���ع���ي���داً 
ل��ن ي�سلموا  ال��م��ت��رج��م��ي��ن  ك��ب��ار  ف����اإن 
اإن  ال��ق��ّراء.  اأم��ام  من الريبة والتهمة 
الترجمة" ل يقوم  "دقة  الحكم على 
اإل على قراءة لكلية العمل اأوًل وروؤية 
تقديم  المترجم  ا�ستطاع  اإذا  م��ا  ف��ي 
اأو ذاك  ال�����س��اع��ر  ب��ه��ذا  م��ن��اخ خ��ا���ص 
واإي�سال النكهة الفريدة لعمله. هذه 
بن�ّص جديد  كتابتها  الُمعاد  ال�سعرية 
ل تقوم على قراءة معجمية مت�سظية 
اأهميتها. ول تقوم على  فح�سب رغم 
اعتبار المعارف الخا�سة بالناقد هي 
تمنح  اأن  وعليها  الأخ��ي��رة،  المعايير 
هام�ساً من التاأويل للمترجم لو كانت 
هام�ساً  ن��ق��ول  ن��ك��اد  ال��ط��وي��ة.  �سليمة 
الحرفية  الأم��ان��ة  خ��ان  واإن  عري�ساً 
ا�ستهداف  ك������ان  اإذا  ال����م����زع����وم����ة، 
المناخ  ا�ستجاب  الأول����ي  المترجم 
من  ل�ساعر  المخ�سو�سين  والنكهة 

ن�سقط في  �سوف  ذلك  ال�سعراء. عدا 
رهاب ذهني، ووعي )اأ�سولّي( لعملية 
اأن بع�ص  الترجمة. وعلى الرغم من 
المعنيين يعي�سون في باري�ص ولندن 
وال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة واأل��م��ان��ي��ا، فاإن 
ماحظاتهم  م��ن  ج��وه��ري��اً  ي�سّف  م��ا 
الأ�سولّي" ال��ذي ل  "الوعي  ذاك  هو 
يراعي الفويرقات الذاتية والمزاجية 
بينهم وبين المترجمين ثم الخيارات 
اإليها  الحتكام  الأخيرين  على  التي 
الخبرة  هذه  خبراتهم.  من  انطاقاً 
وباطلة  منفية  ال�����س��روري��ة  ال��ف��ردي��ة 
المعّلقين  ب��ع�����ص  ل����دى  ال���ب���دء  م��ن��ذ 
لأنهم وحدهم، مثل الأ�سوليين، َمن 

يمتلك الحقيقة والمعجم ال�سائب.
�سنوات،  منذ  يدّبج،  البع�ص  انفك  ما 
المقالت الطوال في نقد اأعمال غيره 
اأن يمتدح البّتة،  المترَجمة، من دون 
واح��دة على  ترجمة  علمنا،  ح��ّد  على 
الأقل اأو بيتاً �سعرياً يتيماً منقوًل اإلى 
ب  لغة ال�ساد، وكلها تبرهن باأنه ين�سّ

للكلمة  الدقيق  بالمعنى  ُمفتياً  نف�سه 
ال��م��ع��رف��ي. م��ا يفوح  ف��ي ه��ذا الحقل 
النقدية هو الوثوقية  اللغة  من تلك 
الل�سيقة  الرجوحية  ولي�ص  المطلقة 
بعملية �سائكة مثل الترجمة الأدبية، 

ال�سعرية.
الآخ���ر  بع�سهم  اأن  ذل���ك  اإل����ى  اأ���س��ف 
ين�سى تماماً اأثناء الممار�سة العملية، 
و"خيانة  الترجمة"  "�سعرية  نظرية 
التوافق  و"خلل  الأ�سلي"  ال��ن�����ص 
قامو�سين"  بين  ال��َح��ْرف��ي  الخارجي 
الجوهرية  التاأويلية"  و"العملية 
نظرياً  عنها  ي��داف��ع  ال��ت��ي  للترجمة 
ويحتقرها عملياً اأثناء عمله النقدي. 
نظرية  ي����ط����اول  ل  الح���ت���ق���ار  ه�����ذا 
التاأويل بل اأ�سخا�ص الموؤِِّولين الذين 
ال�سرورية  المعرفة  فيهم  ُيتو�ّسم  ل 
الترجمة  اأن  متجاهًا  بذلك،  للقيام 
في  والإب���داع  للحّرية  اإن�ساني  ن�ساط 

المقام الأول.
"الأ�سوليون"  المعّلقون  يكتفي  ل 
المترجمين  ل��خ��ي��ارات  م���زدوج  بنفي 
ب�سفتها  ال��م��ف��ه��وم��ي��ة  واع��ت��ب��ارات��ه��م 
ي�سامحون  ل  ف��ه��م  ف����ردي����اً،  اإب����داع����اً 

يخلو  ل  التي  الازبة  الهفوات  اأدن��ى 
ق���ادرون  اإن��ه��م  ب��ل  الأرب�����اب،  اإل  منها 
على الم�سي بعيداً في اإرهاب كامي 
الأ�سوليين  مثل  وال��ت��ل��وي��ح،  �سريح 
الفّتاكة  ب��الأ���س��ل��ح��ة  وال�����س��ل��ف��ي��ي��ن، 
متهمين  ال���ق���ا����س���ي���ة،  وال�����م�����ف�����ردات 
ومليئة  ���س��ع��ي��ف��ة  ب��اأن��ه��ا  ال��ت��رج��م��ات 
نا�سية  من  متمكنة  وغير  بالأخطاء 
اللغَتْين، وبال�سذاجة واللتبا�ص  نحو 
والمت�سّرعين  المبتدئين  وه��ف��وات 
وغير ذلك من النعوت. وهي عبارات 
اإط����اق����ي����ة ت����ن����ّم ع�����ن ت���خ���وي���ن من 
ال�سلفيون  ن  يخوِّ مثلما  اأدبية  طبيعة 
اأيديولوجياً  خ�سومهم  والأ�سوليون 
العالم  "قواعد  معرفة  عنهم  نافين 
اأحداً  ن�سّمي  ل��ن  بالمطلق.  ونحوه" 
منهم فاأكذوبتهم معروفة على نطاق 

وا�سع.
نتذّكر  ون��ح��ن  ال��ف��ك��رة  ه���ذه  لن�سف 
ك��ل��م��ة الأ����س���ت���اذ ���س��ب��ري ح���اف���ظ في 
الم�سرية  الأدب"  "اأخبار  ج���ري���دة 
 )783 )ال������ع������دد 
"الراأ�سمال  ع��ن 
الذي  الرمزي" 
الفرن�سي  عالجه 
بع�ص  ب����وردي����و: 
ال�����م�����ع�����ّل�����ق�����ي�����ن 
جمين  لمتر ا و
اأن  ي����������ري����������دون 
ي�������������������س���������ي���������روا 
رمزياً  "راأ�سماًل 
مزّيفاً" في حقل 
هذه  ال���ت���رج���م���ة 
ال��م��ّرة، بحيث ل 
الإنكليزية  ُتذكر 
اأو  الفرن�سية  اأو 
اإل  الأل����م����ان����ي����ة 
ال�ست�سهاد  ويقع 
وباأعمالهم  بهم 
ن�سرهم  ودور 
وم��������واق��������ع��������ه��������م 
ومجاتهم واأن يكونوا مراجع نهائية 
لهذه اللغات بالأثمان كلها، في حين 
ي�سعون اإلى التقليل من �ساأن من هو 
القّراء  تنق�ص  ل  دائرتهم.  في  لي�ص 
على  وال��ظ��واه��ر  الأ���س��م��اء  المتابعين 
واألمانيا  وب���اري�������ص  ل��ن��دن  م���ن  ذل����ك 
نوع  م��ن  تزييف  اإذاً  هاهنا  وب��ي��روت. 
اآخ����ر ل���راأ����ص ال���م���ال ال����رم����زّي: "في 
من  �سّتى  ب��اأن��واع  المترع  المناخ  ه��ذا 
اآليات  تتخلق  ب��داأت  الزائفة  الثقافة 
واإ�سفاء  الرمزي،  المال  راأ�ص  تزييف 
من  يعانون  من  على  وهمية  مكانات 
الإم����اق ف��ي ه���ذا المجال" ع��ل��ى ما 
ي���ق���ول ���س��ب��ري ح���اف���ظ ب�������س���اأن حقل 

ثقافي اآخر.
الواحد  ال�����س��وت  تحتمل  ل  ال��ث��ق��اف��ة 
الق�سرّي اإل بثمن دكتاتوريات ثقافية 
الدكتاتوريات  ع��ن  ب�سيء  تختلف  ل 

ال�سيا�سية.

الترجمة  عن  ال�شجال  في  الرفعة 
�شنٌو للرجوحية

ال�سجال  ان����ح����رف  ع����دي����دة  م��������ّرات 
ال�����م�����رت�����ب�����ط ب�����ح�����ق�����ول ال����ث����ق����اف����ة 

يليق  م�����س��ار ل  اإل�����ى  �����س��ة  ال��م��ت��خ�����سّ
يقع  اأن  ي��م��ك��ن  م��ا  واأول  ب��ال��م��ع��رف��ة. 
ال�سجال،  انحرافات  من  المرء  عليه 
ال�سخو�ص  اإل��ى نقد  ال��ذه��اب  ع��رب��ي��اً، 
مو�سوع  الإب��داع��ي��ة  اأعمالهم  ولي�ص 
ت�سّورات  م���ن  ان���ط���اق���اً  ال�������س���ج���ال، 
عنهم.  �سخ�سية  انطباعات  اأو  بّرانية 
وي�سير  وي��ت�����س��ّن��ج  ال���ح���وار  ي��ن��ح��رف 
اأنجزه  ال��م��ب��دع، ول��ي�����ص م���ا  ���س��خ�����ص 
وال�سبهة  للتهمة  من عمل، مو�سوعاً 
والريبة، بينما يرتبط ثانيها ب�سطط 

الأ�سلوب العنيف بين المتحاورين.
وكي نبقى في مثال ي�سلح دليًا على 
المعارف،  ع��ن  ال�����س��ج��الت  ان���ح���راف 
ن�سرت  الآت��ي:  الأخير  المثال  لناأخذ 
ال�سخيري  اآ���س��ي��ة  التون�سية  الكاتبة 
الفرن�سي  ال�����س��اع��ر  ل��م��ق��ال��ة  ت��رج��م��ة 
"الحرمان  ع��ن��وان  تحت  نويل  ب��رن��ار 
 La privation de الإدراك.  م���ن 
لاإنكليزية  ل���دار����ٍص  يمكن   "sens
في  ال��واق��ع��ة  الدقيقة  الم�سكلة  فهم 
الفرن�سية   "sens" لكلمة  ت��اأوي��ل��ه��ا 
 ."sense" بالإنكليزية  لأنها موجودة 
معارفها  من  انطاقاً  اجتهدْت،  لقد 
ف��ي ترجمتها  وق���راءات���ه���ا،  وذائ��ق��ت��ه��ا 
المفردة  اأن  ح��ي��ن  ف��ي  ب�"الإدراك"، 
ب�"المعنى" حتى  عينها ُتترجم غالباً 

في �سياق المادة التي ا�ستغلْت عليها.
قام  اأن  بني�ص  محمد  لل�ساعر  �سبق 
نف�سها  ن��وي��ل  ب��رن��ار  م��ق��ال��ة  بترجمة 
"الحرمان من المعنى". كا  بعنوان 
خلل  ول  للتاأّمل،  مدعاة  الترجمَتْين 
اتهام بني�ص  اإلى  فيهما يدفع  ج�سيماً 
اأو ال�سخيري، اأو تقديم مديح مجانّي 
ل��ه��م��ا. ال���م���ف���ردة ت���دف���ع ب����الأح����رى، 
م���ّرة اأخ����رى، اإل���ى اإث����ارة الأ���س��ئ��ل��ة عن 
المعرفة في نطاقها ال�سيق، وحدود 
التاأويل واإمكاناته الوا�سعة اأثناء عمل 

المترجم.
المفردة  ه��ذه  ح��ول  ال�سجال  اأن  غير 
ُبعداً  فجاأة  اأخ��ذ  الماألوفة،  ال�سغيرة 
اإن  ي��ق��ول  اأح��ده��م  درام��ي��اً. فقد كتب 
"جاءت  ال��م��ذك��ورة  ال�����س��ّي��دة  ت��رج��م��ة 
مت�سّرعة تتخللها بع�ص الثقوب، من 
 Le sens اأنها تترجم م�سطلح   ذلك 
فرّدت  المعنى".  ول��ي�����ص  ب��ال��ح��رم��ان 
على  �سّيدي  ي��ا  اأن���ك  "يبدو  ب��ال��ق��ول: 
لذلك  الفرن�سية  باللغة  فاجع  جهل 
كلمة  لل�سفقة:  مدعاة  ت�سويبك  فاإن 
الحرمان  تعني  التي  هي   privation
ولي�ص  ال����ع����ن����وان  ف����ي  ال����ف����ق����دان  اأو 
ذهنك  اإل�����ى  ت���ب���ادر  ك��م��ا   sens ك��ل��م��ة 
المتوقد )...( تدّخلَك اأده�سني فعًا 
"اأردت  المنتقد:  ف���رّد  واأ�سحكني". 
ف��ي��ه من  اإل���ى م��ا تقعين  اأر����س���دِك  اأن 
ترجمتك  مثل  ترجماتك  في  اأخطاء 
ال�ساعر  لن�سو�ص  الموؤ�سفة  الأخيرة 
اإي���ّم���ي ���س��ي��زي��ر، اأم����ا الأخ�����رى لآرث���ر 
حاولي  ال��م��ذّل��ة.  تجلب  فاإنها  رام��ب��و 
اأن تتعّلمي من اأخطائك، ول تتكّلمي 
من  ت��خ��ل��و  ل  ال��ت��ي  العنجهية  ب��ه��ذه 
طرف  ل��ي��ت��دّخ��ل  وهذيان".  ث���رث���رة 
الأخير  ال�ساهد  كاأنه  مقترحاً،  ثالث 
اإر�سال  الب�سرية، طالباً  على المعرفة 

الن�ّص الأ�سلي اإليه!

ت��دّخ��ل ك��ات��ب ه���ذه ال�����س��ط��ور بالقول 
sens مثال  ال�سجال حول مفردة  "اإن 
جّيد على "نظرية التاأويل" التي هي 
جوهر عملية الترجمة: لقد اجتهدْت 
ال�سخيري مثلما اجتهد محمد بني�ص 
في ترجمة المفردة الواردة في �سياق 
اأو  اأح��د  لتجهيل  اإذاً  م��ح��ّدد. ل مكان 
يجري  كما  القا�سية  بالنعوت  اتهامه 
عادة في ثقافتنا العربية حيث يعتبر 
الحقيقة  ح���ّرا����ص  اأن��ف�����س��ه��م  ال��ب��ع�����ص 
الوحيدة  وال��م��رج��ع��ي��ات  وال��م��ع��رف��ة 
الأخيرة. هذا ال�سجال �سياأخذ منحى 
مح�ص معرفي من دون تلك النعوت 
وهو  المتوترة،  ال�سخ�سية  وال�سفات 
الأول  المنتقد  ردَّ  عادًة".  ي��اأخ��ذ  ل 

علينا باأن "هكذا ن�سائح ل تفيد"!
ولي�ص في الأم��ر بالطبع من ن�سائح 
ب��ف��ك��رة م��ث��ل نظرية  ي��ت��ع��ّل��ق  ع��ن��دم��ا 
ال��ت��رج��م��ة. لقد كنا في  ال��ت��اأوي��ل ف��ي 
ال��ح��ق��ي��ق��ة ن��ت��ف��ق م���ع���ه ب�������س���اأن قرب 
عليه  نطلق  م��م��ا   "sens" ال��م��ف��ردة 
عادة: المعنى، لكن حما�سته لما ظّنه 
تنا  تفوِّ لم  الممكن  الوحيد  ال�سواب 
فح�سب،  ت��ع��ل��ي��ق��ن��ا،  وّد  اأي�������س���اً.  ن��ح��ن 
ال�سجال  ل��غ��ة  ت���ده���ور  اإل����ى  ال��ت��ن��ب��ي��ه 
المترجم   - ل��ل��م��ب��دع  ال�����س��م��اح  وع���دم 
ب��الج��ت��ه��اد. ف��ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن قرب 
"المعنى"،  م��ن  ال��م��ذك��ورة  ال��م��ف��ردة 
اتهام  اإل��ى  يدعو  �سبباً  ن��رى  ل  فاإننا 
ال�سّيدة  اج��ت��ه��دت  ل��ق��د  ال�����س��خ��ي��ري. 
نقول  اأن  اإذاً  ي��م��ك��ن  األ  ال��ك��ري��م��ة. 
اعترا�ساتنا بلغة اأخرى اأكثر احتراماً 
لأ�سول جماليات المخاطبة وال�سلوك 
الرفيع، اأو ما ُيطلق عليه بالفرن�سية 
Galanterie  )واأعترف باأني في غاية 
الترّدد في ترجمة المفردة الإ�سكالية 
الأخيرة!(؟ وهنا نقّدم كامل تقديرينا 
وال�سّيد  ال�سّيدة  لجهود  واح��ت��رام��ن��ا 
المذكوَرْين ونذكر اأن الكلمة الحالية 
ل تعني �سخ�َسْيهما الكريَمْين بحال.

"الأ�سلوب"  ع���ن  م���ث���اٍل  م��ح�����ص  اإن����ه 
ال��خ��ط��اب��ّي وال���س��ت��دلل��ّي ال�����س��ائ��د، ل 
اأقّل  له بم�ستويات عّدة،  اأ�سباهاً  نعدم 
اأو اأكثر ت�سّنجاً اأو تذاكياً. فنحن نعثر 
ال�سحافة  ف��ي  من�سورة  �سجالت  ف��ي 
"�سخٍب  على  واللكترونية  الورقية 
ا�ستعرنا ترجمة عنوان  اإذا  وعنٍف" - 
ونلتقي   - ال�����س��ه��ي��رة  ف��وك��ن��ر  رواي������ة 
ب����ع����اداٍت ل�����س��ان��ي��ٍة م���ت���ده���ورة م��م��ا ل 
المنقودة  ال��م��ع��رف��ي��ة  ب��ال��م��ادة  ي��ل��ي��ق 
األ�سنٌة وع��اداٌت لغوية  على الإط��اق. 
لأ���س��ب��اب غام�سة  ت��ك�����س��ف  ��ل��ٌة  م��ت��اأ���سِّ
وت�ستخّف  النقدي  للعقل  احتقار  عن 
بالمنقودين باأق�سى التعابير المنتقاة 
عراقياً  العربي.  الهجاء  قامو�ص  من 
تلك  و���س��ف  ف��ي  المحكية  ت�ستخدم 
"الِعفِطي".  عجيبة:  �سفة  الأل�����س��ن 
ون�����س��ارع اإل���ى ال��ق��ول ك��ي ن��ت��ح��ّول اإلى 
اإن  الم�سكلة:  م��ن  ك��اآب��ة  اأق����ّل  وج��ه��ة 
ت��م��ام��اً ول  ال��م��ف��ردة ع��رب��ي��ة ف�سحى 
في  ج��اء  اأح���د.  م��ن  ال�سخرية  تنتوي 
ل�سان العرب: "الَعْفُط والَعِفيُط: َنِثيُر 
ال�ساء باأُنوِفها كما َيْنِثُر الِحمار، وفي 
ال�سحاح: نثير ال�ساأن، وهي الَعْفطُة. 
وَعَفطت ال�ساأُن باأُنوفها َتْعِفط َعْفطاً 

لة )كاندن�سكي(. كائنات موؤوَّ
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مثلما  ال�شاعر،  يعني  الكاتب 
يف  املثقف  العارف  القارئ  يعني 
الفرتة نف�شها. حممد احلجريي 

ه� ه�ؤالء الثالثة.

بُعطا�ص،  لي�ص  �سوت  وه��و  وَعِفيطاً، 
ُعطا�ص  وال���َع���ِف���ي���ط  ال���َع���ْف���ط  وق���ي���ل: 
الَمعز، والعافطُة الماعزة اإذا عط�ست. 
َعْفطاً:  َي��ْع��ِف��ط  ك��ام��ه  ف���ي  وع���َف���ط 
وقيل:  ��ح،  ُي��ْف�����سِ ف��ل��م  بالعربية  تكلم 
اط  َعفَّ ورج���ل  ُي��ْف��ه��م.  ل  ب��ك��ام  تكّلم 
وِعْفِطّي: اأَلكن". وقد قال الإمام علي 
اأزهد  ه��ذه  "دنياكم  اأب���ي ط��ال��ب:  ب��ن 

عندي من عفطة عنز".
العربية  الكلمة  ترجمة  اأح��د  اأراد  لو 
الف�سحى - العراقية المثقلة بجميع 
الفرن�سية،  اإل���ى  "ِعْفِطّي"  ال��ظ��ال 
فقد يقع على م�سكلة التاأويل ونظرية 
الغالب،  في  و�سيجد،  عينها.  التاأويل 
من يبادر اإلى تجهيله، واتهامه بعدم 
للكلمة،  ال��ع��م��ي��ق  ال���م���غ���زى  م��ع��رف��ة 
"ِعفطية"  لغة  نقده  ف��ي  م�ستخدماً 

َتْلَزُمنا بدائل راقية لها.

"تجربة في ترجمة ال�شعر"  لنقراأ 
لفرناند فيرهي�شن

المعّلقين  من  الكثير  اأن  نح�سب  اإننا 
الأ���س��ول��ي��ي��ن ال��ذي��ن ق���راأن���ا ل��ه��م في 
ترجمات  نقد  في  العربية  ال�سحافة 
ال�سعر نقوداً حا�سمة، وبتعاٍل ل يليق 
ب��ال��م��ع��رف��ة، ب���ل وي��ث��ي��ر ال�����س��ك حول 
والإيطيقية،  ال��م��ع��رف��ي��ة  خلفياتهم 
يمكن  ال��ت��ي  ال���درو����ص  ي�ستوعبوا  ل��م 
الثقافة  ف��ي  ق���راأوه���ا  ق��د  ي��ك��ون��وا  اأن 
الفرن�سية عن مو�سوع الترجمة. منذ 
فترة �سدر كتاب "تجربة في ترجمة 
ال�سعر" لفرناند فيرهي�سن )ترجمة: 
اأزمنة، عّمان  الغني، دار  محمود عبد 
2008(. لقد اأح�سن ال�ساعر المغربي، 
وهو المترجم هنا، محمود عبد الغني 
الحميمة  المداخلة  هذه  يختار  وهو 
ع����ن ت���رج���م���ة ال�����س��ع��ر ل��ي��ن��ق��ل��ه��ا اإل����ى 
اإلى  ن�سير  ال��ب��دء  ف��ي  العربية.  اللغة 
بعربية  مكتوبة  �سافية  ترجمة  اأنها 
بالفرن�سية  ال��ع��ارف  عربية  م��ح��ّب��ذة. 
المنقول  وال��ع��رب��ي��ة  عنها  ال��م��ت��رَج��م 
ح��ال جميع  دائ��م��اً  لي�ص  وه��ذا  اإليها. 

المترجمين والَنَقلَة العرب.
اإنه  ع���ارف.  فيرهي�سن  ف��رن��ان��د  ن�ص 

ن�ص اأخوّي. 
المكّثف  الن�ص  لهذا  الأول��ى  ال��ق��راءة 
الحقل  ات�����س��ال  عمق  اإل���ى  �ستر�سدنا 
ال��ت��رج��م��ّي ب��ك��ل ح��ق��ل م��ع��رف��ّي اآخر: 
بنظرية  ك���م���ا  ال���م���ع���رف���ة  ب���ن���ظ���ري���ة 
بالل�سانيات  ال�����س��واء،  على  الترجمة 

ك�����م�����ا ب�����ف�����ن ال����ر�����س����م 
وع����ل����وم ال���ب���اغ���ة، 
جي  لو �سيو ل�سو با
ك������م������ا ب����ن����ظ����ري����ات 
ثمة  الت�������������س������ال. 
م��ع��رف��ة ت��م��ت��ّد على 
رق��ع��ة اأف��ق��ي��ة وعمق 
اآن  ف������ي  ع������م������ودي 
تف�سح هول  واح��د، 
ال����م����ف����ارق����ة ال���ت���ي 
ترجمة  ت��ع��ي�����س��ه��ا 
العالم  ف���ي  ال�����س��ع��ر 
تعاني  التي  العربي 
الأول  ال���م���ق���ام  ف���ي 
من هفوات معرفية 
اأ�سواأ  ف��ي  ول��غ��وي��ة، 
تتوغل  اأو  نماذجها، 
التفّوق  م��زاع��م  ف��ي 
ال��م��ط��ل��ق، م��ن لدن 
مترجمين  ���س��ع��راء 
ال�سف  من  خا�سة، 
وال����ث����ال����ث؛  الأول 
ق َي���������ُف���������ْوق  ت���������ف���������وُّ
اأح�سن  في  الو�سف 

لدينا.  المعروفة  واأن�سجها  النماذج 
بين هذا وذاك لن نجد لدى مترجم 
ماحظة  مثل  داّل���ة  ماحظة  عربي 
فيرهي�سن: "بع�ص الماحظات التي 
بع�ص  خ��ال  الهام�ص  على  �سّجلتها 
الق�سائد،  م��ن  لمجموعة  ترجماتي 
هي  ال�سخ�سية  التجربة  ه��ذه   )...(
في  ال�ساخ�سة  المرجعية  المرجع". 
والمتوازية  اأم���ر  اأي  قبل  الممار�سة 
بالتزامن مع تلك المعرفة العري�سة 

مرجعية  اأم��ث��ول��ة  ت��ك��ون  اأن  ت�ستحّق 
لمترجمي ال�سعر الجاّدين في العالم 

العربي.
اأخ��وّي، لأنه ينحني ب�سمير  اإنه ن�ص 
ك�ّسافة  ال�سعر،  الن�سو�ص،  على  �ساٍح 
ال�����س��م��ي��ر وال����وج����ود، وي��ط��ل��ق��ه��ا من 
الف�ساء  اإل��ى  المحّدد  اللغوي  حّيزها 
اأخ��رى، وما  اأو لغاٍت  ال�سامل في لغٍة 

اأنبل هذه المهمة.
عن  ل��ل��م��ت��رج��م  ال��ت��رج��م��ة  تك�سف  اأن 
باهرة ماكرة  م���داَورًةً وبطريقة  ذات��ه 
"يكون  ل��ل��ت��اأّم��ل م��ل��ّي��اً. واأن  ه��و در����ص 
ًل  ال���م���ت���رج���م، ق��ب��ل ك���ل ����س���يء، م������وؤوِّ
موّقت،  ب�سكل  وفيلولوجياً  ُمحتِر�ساً، 
بدوره"  ����س���اع���راً  اأخ����ي����راً  ي���ك���ون  واأن 
در�����ص اآخ�����ر، ب���ل م�����س��روع ي��ت��ع��ّم��ق في 
م��ع��ن��ى ال���ت���اأوي���ل ف���ي ال��ح��ق��ل الأدب����ي 
)خ���ا����س���ة ف���ي ح�����دود ال���ت���اأوي���ل عند 

ال�سجال  واأه��م��ي��ة  ال�����س��ع��ر(  ت��رج��م��ة 
الهادئ حوله. ونذكر، للمّرة الأخيرة 
اأن  بعمق  المعتقدين  م��ن  باأننا  هنا، 
لها  وج���ود  ل  الدقيقة"  "الترجمة 
من  معنى  في  الترجمة  لأن  اإطاقاً، 
مح�ص  �سخ�سية  خ���ي���ارات  ال��م��ع��ان��ي 
الأ�سلي  للن�ص  كتابة  واإع���ادة  م���ّراٍت، 
مرجعيات  وث����م����ة  اأخ���������رى.  م���������ّراٍت 
فرن�سية  اأ�سا�سية  نقدية 
واإنكليزية  واأل��م��ان��ي��ة 
المذهب.  ه��ذا  ت��ذه��ب 
ما يقع الخاف حوله 
على ال���دوام ه��و حدود 
ال����ت����اأوي����ل وم�����ق�����داره. 
اأ�سا�سية  معطيات  ثمة 
الحالية  المداخلة  في 
عبد  ت���رج���م���ه���ا  ال����ت����ي 
م�سكلة  ع�����ن  ال����غ����ن����ي 
الحرفية"،  "الترجمة 
ل��������ك��������ن ال������ح������رف������ي������ة 
الحرفية  ال����ع����ارف����ة، 
اإلى  والمنتبهة  الذكية 
المنقول  ال��ل��غ��ة  ع��م��ل 
اإل��ي��ه��ا، م��ا ي�����س��يء من 
تلك،  الم�سكلة  ج��دي��د 
حرفية  اأن  خ�����س��و���س��اً 
م���ن ط�����راز خ���ا����ص قد 
الن�ص  ب�����س��ح��ن  ت���ق���وم 
اإ�ساءٍة  بطاقِة  الجديد 

م�ستحّبٍة. 
خيانة  لي�ست  الترجمة 
ان���ت���ح���ال  ب���م���ع���ن���ى  اإل 
ال�سخ�سية  المترجم، لغتي  اأنا  لغتي، 
ومخّيلة  ل��ع��ال��م  ال���ع���رب���ي،  ول�����س��ان��ي 
اخترعهما ال�ساعر المترَجم له. اأثناء 
ال��ت��رج��م��ة ن��ك��ون ع��ل��ى ال����دوام ب�سدد 
في  وم�سروطة  اإجبارية  كتابة  اإع���ادة 
اآٍن واحد لن�صٍّ اأ�سلّي، ول�سنا بمعر�ص 
اإدارة تطابقات قامو�سية مزعومة بين 
اإن فرادة وغرابة  المفردات والُجَمل. 
لغته  ف��ي  ال�سعراء  م��ن  �ساعر  وت��م��ّرد 
الأم هي التي تعّقد اإعادة الكتابة هذه، 

وتحّولها اإلى كتابة جديدة تماماً. 
يرافق  م����ا  ن����راق����ب  اأن  ال���م���ه���م  م����ن 
ف��ي ثقافتنا  ال�����س��ع��ر  ت��رج��م��ة  ح��رك��ة 
اإليها  الإ���س��ارة  وق��ع��ت  مع�سات  م��ن 
ك��ذل��ك ف���ي ال��ك��ت��اب ال��م��ذك��ور الذي 
ي���ب���دو وك���اأن���ه ي���ق���راأ، ح���د����س���اً، بع�ص 
ترجمات ال�سعر في ثقافتنا العربية: 
في  المنفعة  ك��ل  للمترجم  "يكون 
الخا�سة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ح��م��ول��ت��ه  و���س��ع 
المتياز  يعطي  ح��ت��ى  ق��و���َس��ْي��ن  ب��ي��ن 
غابت  اإذا  ال��ت��ي  ال�����س��ي��اق��ي��ة  ل��ل��ح��ّري��ة 
م�سبقاً".  �سيئة  ت��رج��م��ة  ك��ل  ت�سبح 
هذه يذّكرنا باللغة العربية المتقّعرة 
من  ال��خ��ارج��ة  اأح��ي��ان��اً،  المتفا�سحة 
حمولٍة ثقافيٍة مخ�سو�سٍة في بع�ص 
ت��رج��م��ات��ن��ا ال���ت���ي ل ت�����س��ت��ج��ي��ب اإل���ى 
تلك  اأو  الأ�سلية،  الن�سو�ص  ط���راوة 
العربية النّيئة الباهتة غير المدركة 
تحت   - عربيتها  وب��اغ��ات  ل��ق��واع��د 
اإرثاً  كونها  باغة  كل  رف�ص  مزاعم 
وال��ت��ي ل تجيب عن   - الما�سي  م��ن 
الأ�سلي،  الن�ص  لغة  وب��اغ��ة  ف���رادة 
الترجمة  ا���س��ت��ح��ال��ة  ف���ي  ث��ال��ث��ة  اأو 
ا�ستجابة  ع��دم  ب�سبب  اأخ���رى  اأح��ي��ان��اً 
ال��ح��م��ول��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��ع��رب��ي��ة اإل���ى 
اإلى  متغاير  ثقافي  ���س��رط  اأو  م���زاج، 
حّد بعيد في الن�سو�ص الأ�سلية كاأن 
عن  العربّي  اللغوي  المحمول  يعجز 
اإيجاد بدائل لأ�سماء الرياح في لغات 
ال�سعوب البحرية التي تمتلك ثقافة 
ظال  ذات  كثيرة  بحرية  وم��ف��ردات 

واإيحاءات متمايزة تماماً.
الماحظات  م����ن  واح�������دة  اأن  ع���ل���ى 
تلك  فيرهي�سن  كتاب  في  الجوهرية 
القائلة اأْن "يجب اأن ي�ستحق المترجم 
اأن يترجمه،  الن�ص الأ�سل، وي�ستحق 
ول يمكن ا�ستحقاقه في نظري، اإل اإذا 
كان بمقدورنا ال�سمت بتوا�سع اأمامه 
حتى نتمّكن من التاأ�سي�ص التدريجي 
ل  ع���ب���ارة  وه����ي  الخاق".  ل���ل���ح���وار 
نمتلك �سوى ال�سمت اأمامها، ونقترح 

�سها كما يجب. تفحُّ

ترجمة ال�سعر )كاندن�سكي(.
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ال����ذي  ال���ع���ال���م  ك�����ان  اإذا 
افترا�سياً،  ف��ي��ه  ن��ع��ي�����ص 
وه���������و ك�������ذل�������ك، ف�����م�����اذا 
ال�"فاي�سبوك"  عالم  تالياً  يكون 
الل��ك��ت��رون��ي، ال��ذي ي��م��اأ الدنيا 

وي�سغل النا�ص؟
ربما في ال�"فاي�سبوك" �سيء من 
الحقيقة التي ترتبط بالوجودية 
فاي�سبوكي،  "اأنا  اأي  ك��م��ف��ه��وم، 
من  اأن  والحال  موجود"،  اأن��ا  اإذاً 
ل ي��ن��ت��م��ون اإل�����ى ال���م���وق���ع ه���ذا، 
ي�����س��ع��رون ب��ال��غ��رب��ة ل���دى حديث 
النا�ص  م��ن  ال�����س��اح��ق��ة  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
عن عالم خا�ص يمنح هويات قد 
لكن  الواقعي.  العالم  يمنحها  ل 
لأحوال  ق��راءة  في معر�ص  ل�ست 
ال�"فاي�سبوك" ومن ينتمون اإليه، 
بقدر ما لفتني، ويلفتني، ح�سور 
العالم،  هذا  في  القوي  ال�سعراء 
في  ح�����س��وره��م  م��ن  بكثير  اأك��ث��ر 

الحياة الدنيا.
الغواية،  يتبعون  ال�سعراء  ولأن 
قّمة  ي�سّكل  ال�"فاي�سبوك"  ف��اإن 
هذه الغواية التي تراود ال�سعراء 
اإلى  وت�ستدرجهم  اأنف�سهم،  ع��ن 
والوجودي.  ال�����س��ع��ري  اإغ��رائ��ه��ا 
فتجد على ال�سبكة اآلف ال�سعراء 
�سخ�سيات  ي���خ���ل���ق���ون  ال�����ذي�����ن 
عنهم،  ت���ع���ّب���ر  "فاي�سبوكية" 
وت���ط���رح ���س��خ�����س��ي��ات��ه��م ب���اأح���وال 

مختلفة واأحياناً غريبة.
الإرادي  ثمة �سيء من ال�ستتباع 
ر�سم  عبرها  يمكن  التي  لل�سبكة 
الهوية وتحديدها والت�سويق لها 
بطرق ل يمكن بلوغها في الحياة 

والحال  ال��ع��ادي��ة. 
على  ال�سعراء  اأن 
 " ك ي�سبو فا " ل� ا
���������������س�������ون  ي�������وؤ��������سّ
ل�������ن�������ج�������وم�������ي�������ة 
اف������ت������را�������س������ي������ة، 
ل  واق�����ع�����ي�����ة،  اأو 
ي���م���ك���ن ال�����ج�����زم، 
نجومية  ل��ك��ن��ه��ا 
م���������س����ت����ه����ج����ن����ة، 
ل����ط����ال����م����ا ك���ان���ت 
�������س������ئ������ي������ل������ة ف����ي 
اليومية.  الحياة 
ف�����ال�����������س�����ع�����راء ل 
اإل  ي�����ّت�����ب�����ع�����ه�����م 
على  ال�������غ�������اوون، 
معروف.  ه���و  م���ا 

اأن  ي�����ب�����دو  ل����ك����ن 
"فاي�سبوكيين"  ال�
هم  ي���ّت���ب���ع���ون���ه���م 
اأي�����س��اً. وي��ب��دو اأن 
ال�سعر  ج���م���ه���ور 
ف������������ي ال�������ح�������ي�������اة 
كبير  الفترا�سية 
ج���داً، وه��و واقعي 
ولي�ص  بالمنا�سبة 
وهمياً. والوهم ل 
يتاقى بال�سرورة 

مع الفترا�ص. 
كثير من ال�سعراء 
ي���������ب���������رزون ع���ل���ى 
 ، " ك ي�سبو لفا ا "
م�������ن ب���������اب ط�����رح 
لهم،  ال��م��ع��ج��ب��ي��ن 

والتجّمعات  ال���م���واق���ع  واإق����ام����ة 
تهتّم  وال����ت����ي  ب����ه����م،  ال���خ���ا����س���ة 
باإ�سداراتهم وق�سائدهم، اإ�سافة 
اإلى �سورهم وما يكتب عنهم في 
ول  والإع��ام.  والنقد  ال�سحافة 
"منطقة  ك��ون��ه  ع��ن  ذل���ك  يحيد 
ال�سعراء  يمكن  اآم��ن��ة  خ�سراء" 
اأن  ي��ري��دون  م��ا  فيها  ينتقوا  اأن 
يكونوا عليه. فكل �ساعر ي�ستطيع 
يمار�ص  اأن  "الفاي�سبوك"  على 
اإلى  وغروره  وت�ساوفه  نرج�سيته 
اأن  يمكنه  ك��م��ا  ال���ح���دود،  اأق�����س��ى 
ال�ساعر  اأن����ه  ع��ل��ى  نف�سه  ي��ط��رح 

الوحيد.
اأن  ف���ي ذل�����ك، ط��ال��م��ا  ول ���س��ي��ر 
ال�سعر يمتلك نفوذاً في مكان ما. 
منطقي  غير  النفوذ  ه��ذا  اأن  اإل 
يخ�سع  ول  م������ت������وازن،  وغ����ي����ر 
ي�ستطيع  ف��ال��ج��م��ي��ع  ل��م��ع��اي��ي��ر، 
اأّي  دون  من  ال�ساعرية  يّدعي  اأن 
معيار. ول نقول اإن هذا ل يحدث 
في العالم الواقعي، بل اإن حدوثه 
عنه  ي��م��ن��ع  ال�"فاي�سبوك"  ع��ل��ى 
�سائر  مثل  مثله  وي�سير  النقد، 
الجن�ص  اإلى  الفن  المفاهيم، من 
وطرائق العي�ص، مباحاً ب�سكل فّج، 
حتى لت�سير فتاة فا�سلة، ج�سدها 
مدعية  "هيفاوي"،  ن�������س���ف 
�سعرية، ل تقبل لنف�سها باأقل من 
ا�سمها  لت�سبق  "ال�ساعرة"  �سفة 
ال�����ذي ب��ال��ك��اد ي��ع��رف��ه وال���داه���ا. 
لآين�ستاين:  بقول  يذّكرني  وهذا 
الغباء  لمتناهيان:  اأمران  "ثمة 
متاأكداً  ول�ست  وال��ك��ون،  الب�سري 

من الثاني".

رامي الأمين

اأعلنت تركيا اأنها �سُتعيد الجن�سية اإلى ال�ساعر التركي ال�سهير ناظم حكمت الذي حوكم ب�سبب اآرائه الي�سارية وتوّفي في 
المنفى في مو�سكو العام 1963 بعدما اعُتبر خائناً. ويعّد حكمت، الذي اأحدث �سعره ثورة في النَّْظم التركي في �ستينيات 
القرن الفائت، اأعظم �ساعر تركي في القرن الع�سرين. ومنذ فترة طويلة يقول فنانون اأتراك بينهم الكاتب اأورهان باموك 

الفائز بجائزة نوبل اإن حالة ناظم حكمت خير مثال على قمع المفّكرين في تركيا.
د  واأم�سى حكمت - الذي كان �سعره محظوراً في ما م�سى في تركيا وُترجم اإلى 50 لغة - �سنوات في ال�سجون التركية، وُجرِّ
من جن�سيته في العام 1959 لكونه �سيوعياً. ونا�سل محّبوه طويًا من اأجل رّد العتبار اإليه قائلين اإن ذلك �سيبعث باإ�سارة 
مهمة اإلى اأن تركيا قد تجاوزت النق�سامات ال�سيا�سية التي وقعت في الما�سي عندما دفعت معارك ال�سوارع التي اندلعت 

بين الي�ساريين والقوميين في �سبعينيات القرن المن�سرم وثمانينياته اإلى انقابات ع�سكرية.
اأن الأمر متروك  اأعلن اإجراء رّد الجن�سية،  ال��وزراء والمتحّدث با�سم الحكومة، والذي  وقال جميل جيجك نائب رئي�ص 

لعائلة حكمت اأن تقّرر ما اإذا كان ينبغي اإح�سار رفاته اإلى تركيا من مو�سكو.

نخلة عمياء عليها اللعنة )رائد خليل(.
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ي��ت��ج��اوز ع�����س��ام ال��ع��ب��د اهلل 
الذي  المديني  الكائن  ذلك 
اليومي  ق�������س���اي���ا  ت�����س��غ��ل��ه 
وتوليفاته  اأف����ك����اره  ع��ل��ى  وت��ه��ي��م��ن 
اأي  ي���ط���اول م��م��ل��ك��ت��ه  ال�����س��ع��ري��ة. ل 
العولمة  ول  ال���غ���رب  ت���اأث���ي���رات  م���ن 
عاقة  اأو  الب�سيكولوجيا  اأ�سئلة  ول 
المقهى.  اأو  اليومي  بالمكان  الكائن 
ب��داي��ت��ه في  ك��ان��ت  ال���ذي  ال�ساعر  ه��و 
الفائت  ال���ق���رن  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  اأوائ�������ل 
اإ����س���داره  م���ع   1982 ع���ام  وت���ح���دي���داً 
"قهوة  بعنوان  �سعرية  مجموعة  اأول 
ليتبعه  اللبناني(  الفكر  )دار  مّرة" 
)دار  النمل"  ب�"�سطر  ع��ام��اً   12 بعد 
ال�سوت"  "مقام  ثم  وم��ن  الجديد(، 
ما   )2009  - العربية  النه�سة  )دار 
�سعراء  م��ن  للعديد  مجايلته  يعني 
العديد  وم��ع��ا���س��رت��ه  ك��م��ا  ال��ح��داث��ة، 
من  المتفّلتين  المدينة  �سعراء  من 
كالتفعيلة  ال��رّواد  ن�سو�ص  مقايي�ص 
اأو الأفق  اأو مناخ الملحمة ال�سيا�سية 
الرومنتيكي... اإلخ. غير اأنه يعود هنا 
خا�ص  ب�سكل  العامية  لقارئ  ليقول 
ن�سيطة  �سعرية  ذاكرة  دائماً  ثمة  باأن 
العبداهلل  ع�سام  وراء  تقف  ومبتِكرة 
م�ستعيناً  ه  ن�سّ يكتب  ال��ذي  ال�ساعر 
الذي  ال�سخ�سي  بذاكرة طفل، طفله 
معجم  م��ن  واح���دة  فا�سلة  تعنيه  ل 
اإل عنا�سر  اأمامه  المدينة، ول يجد 
ورموز  وال���م���راأة  وال��ت��اري��خ  الطبيعة 
الأ�ساطير القديمة والدينية )الإمام 
كلماته،  بين  مختبئاً  فتجده  علي(. 
ال�سعرية  اأن������اه  ج��م��ل��ت��ه  ف���ي  ن���اف���خ���اً 
المتفّردة، دون اأن ي�سّبب ذلك اإرهاقاً 
له اأو لقارئه. ثمة �سيان جارف من 
مو�سيقى المفردات، وهذه المو�سيقى 
بم�سجب  و���س��ف��ه  ي��م��ك��ن  م���ا  ت�����س��ّك��ل 
ال�سعر. يزاوج هو بين مفرداته لتولِّد 
يقراأ  ك��م��ن  ق��راءت��ه  ن�ستطيع  ن��ب�����س��اً 
بانتظام،  يعمل  لقلب  طبياً  تخطيطاً 
اإل  ق�����س��ي��دت��ه  ت�����س��ت��ق��ي��م  ل  ل���ذل���ك 

باكتمال اإيقاع مو�سيقاه. والإيقاع 
ال��ن��اف��ر م���ن ب��ط��ن ال��ق�����س��ي��دة هو 
اأو  ال���داخ���ل���ي���ة،  الأذن  ي���وق���ع  م���ا 
ال�����س��ّري��ة ل��ل��ق��ارئ ف��ي ف��خ ق�سيدة 
الطعم  نتناول  ال��ع��ب��داهلل.  ع�سام 
للقراءة،  الأول�����ى  ال��ل��ح��ظ��ات  م��ن 
يفر�سه  ب��ه��دوء  �سعريته  ن��ت��ن��اول 
المحكي  قّلة  اأ�سا�سيان:  عامان 
بالدرجة  وال��م��ط��ب��وع  ال���م���ق���روء 
الأولى، واإ�سرار ال�ساعر على عدم 
ذات  ق�سيدته  م��ن��اخ  ع��ن  ال��ت��ن��ازل 
وذلك  اللبنانية  المحكية  اللهجة 
كاإ�سارات  ال��ن�����س��و���ص  ب��ت��ح��ري��ك 
�سير ُتتبع ول ُيناَق�ص فيها. لذلك 
القراءة  اإي��ق��اع��ات  علينا  ت��ف��ر���ص 
البطيئة ما ي�سّكل عامًا م�ساعداً 
ن���ق���ف برهة  ك����ي  ل���ن���ا  واإي���ج���اب���ي���اً 
���َور الن�ص  ب��ي��ن ����سُ ت��ل��و الأخ�����رى 
ال�سعري. تلك هي تكتيكية ع�سام 
حيلته  اأو  ال�����س��ع��ري��ة،  ال���ع���ب���داهلل 
العربي  ال��ق��ارئ  ل�����س��ّد  ال��م��ب��ا���س��رة 
ن��ح��وه. وه���ذا ب��ح��د ذات���ه مغامرة 
ه  يدركها ال�ساعر، لذلك ياأتي ن�سّ
بم�سهدية متاحقة، مكثفة  معّباأً 
"مقام  يقراأ  وهادئة. ياحظ من 

لع�سام  ارت������داداً  ث��م��ة  ب���اأن  ال�سوت" 
العبداهلل اإلى جنوبّيته )جبل عامل( 
ك��اأر���ص اأول����ى، وك��اأي��دي��ول��وج��ي��ا اأولى 
الدينية  ال���رم���وز  )ك���ث���رة  �����س��ة  م��وؤ���سِّ

الإ�سامية( في ذاكرته. اإنه ما يمكن 
تمّرد  اإذ  فهو  ت��م��ّرده،  بتعزيز  و�سفه 
اأدوات  على  الإب��ق��اء  بعناد  اأول���ى  م���ّرًة 
للق�سيدة،  م��غ��اي��ر  ك��ه��ي��ك��ل  ال��ع��ام��ي��ة 
ع��ل��ى مو�سوعات  ث��ان��ي��ة  م���ّرة  ي��ت��م��ّرد 

اأو ماءمة  ان��ف��ت��اح��اً  اع��ت��دن��اه  م��ا 
ل��ل��م�����س��ت��ورد ال��ث��ق��اف��ي الأوروب������ي، 
الوجودية  وت�����س��اوؤلت��ه  كالإن�سان 
مثًا. وع�سام العبداهلل واثق من 
يدّل  ال��ت��م��ّردي��ن.  ك��ا  ف��ي  نف�سه 
على ذلك قامو�سه الخا�ص الذي 
ي��ن�����س��ج��ه ع��ل��ى م��ق��ا���ص ع�����س��ام - 
بل  النا�سج،  غير  ال�سغير،  الولد 
الراك�ص خلف اأحا�سي�سه، حتى في 
بالجن�ص،  الروحي  غذائه  خ�سم 
كمثال ما ياأتي في ق�سيدة "در�ص 
مهداة  ق�����س��ي��دة  وه����ي  قواعد" 
"َعْلِميه  ال��م��ع��ّل��م��ة:  زوج��ت��ه  اإل����ى 
ي��ا ْم��َع��ْل��م��ي ال��َف��ْت��َح��ْه/ ُق��ول��ي اأنا 
الَمفعوْل/ َمْن�سوْب ِبالَفْرَحْه"، اأو 
"وقتنا":  يقول في ق�سيدة  حين 
فّت�ص  وف���زع/  ول��د  متل  "بحّبك 
يلعب  فرح".  بتبكي  اإم/  ريحة  عا 
اإل  الت�ساع  بالغ  ال�ساعر في حّيز 
لحظة  متابعته،  عليك  يرّتب  اأنه 
باإن�ص وذلك كي  اإن�ساً  بل  بلحظة، 
ال�سورة  بتتابع  �سلتك  تفقد  ل 
لقارئه  خيوطاً  ُي��ق��ّدم  ال�سعرية. 
اأن ي�سّخ في عروق ق�سيدته  قبل 
القواعد  "در�ص  ال����ذروة:  م�سهد 
نا�ص  القواعد  در���ص  بالبيت/  اأجملو 
اأو حين يخاطب مي�سال  عال�سكيت". 
ال�سوت":  "مقام  ق�سيدة  ف��ي  ط��راد 
الع�سفور/  ���س��وت��ك  ع��ا  وق���ف  "لما 

لعب  ال��ك��ح��ل��ي/  غ�سنك  ت��ح��ت��و  وه���ز 
َنَف�َص  بيناتكن"، هذا ما يعطي  الهوا 
جمله  على  ين�سحب  ل��ون��اً،  ق�سيدته 
اأي�ساً.  وال�����س��اب��ق��ة  ب��ل  ل  ال��م��ت��ت��ال��ي��ة 
يّتبع تقنية ال�ستعانة برموز تحتمل 
ل�ستياد  وال���دي���ن���ي،  ال��م��ي��ث��ول��وج��ي 
ال�ساعرة،  ع��ي��ن��ه  ت����راه  ك��م��ا  ال���واق���ع 
بحد  ال�سعر  ي�ستثني  ل  ال��ذي  الأم��ر 
المملكة/  دي��ك  بيرّن  "َتْلْفنوا  ذات��ه: 
وبينتبه َنْوم الحمام/ وبيقوم عال�سغل 
الأيام"،  حامل  كاأنو  راك�ص  الزمان/ 
الجناني/  حكي  "ون�سّمعو  مثًا:  اأو 
والمجموعة  �سعر".  اإ���س��م��و  ال���ك���ان 
كذلك  طّياتها  ف��ي  تحمل  ال�سعرية 
ح م���ن خالها  ُي�������س���رِّ اأب����ع����اداً خ��ا���س��ة 
ي�سبر  ب���ال���ل���غ���ة،  ع���اق���ت���ه  ال�������س���اع���ر 
اإلى  ال�ساكنة  روحها  وينب�ص  اأغوارها 
والعظم.  باللحم  ليك�سوها  ال��خ��ارج 
فقط  ال�ساعر  يرّبيه  ل  كائن  واللغة 
ل��خ��دم��ة اأ���س��اب��ع��ه وت��خ��ي��ي��ات��ه على 
ال���ورق الأب��ي�����ص ب��ل ه��ي ك��ائ��ن متواٍر 
وم�ستتر، له في حياته وموته �سروط 
ل��ع��ّل اأب���رزه���ا وف���اء ���س��اع��ر م��ن طراز 
تفا�سيلها:  لأدن���ى  ال��ع��ب��داهلل  ع�سام 
يا  اهلل  م�������دّورة/  ال��ب��ن��ات  "حروف 
ه���ال���ن���ون/ ق��وم��ي اح��ب��ل��ي��ل��وا/ مارق 

الرمح الألف متل الملك".
ال�سوت" معجونة جذابة من  "مقام 
ين�سبك  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ري��ة  ال��ت��ول��ي��ف��ات 
ف���ي���ه���ا ال����م����ك����ان وال������وق������ت، وح���رك���ة 
وهو  كما  ت��اأث��ي��ره��م��ا.  تحت  الإن�����س��ان 
الح�سا�سيات  ت��ل��ك  ي��ف�����س��ح  دي������وان 
ال�ساعر،  ه����ذا  ن��ف�����ص  ف���ي  ال��ك��ام��ن��ة 
َت���ه وذك�����اَءه ف��ي ال��ت��ق��اط تاريخ  وح���دَّ
العرب من اأطرافه ومزجه باللحظة 
اإل��ى موت  ي��وؤدي ذلك  اأن  الآنية، دون 
ع��ن�����س��ر ع��ل��ى ح�����س��اب الآخ�����ر. تجدر 
الإ�سارة اإلى اأن الكتاب مرفق بكا�سيت 
ب�سوت  م��ل��ق��اة  ال��ق�����س��ائ��د  ي��ت�����س��ّم��ن 
ال�ساعر، مع خلفية مو�سيقية مراِفقة 

قام بو�سعها الفنان زياد الرحباني.

مازن معروف

�سدر كتاب �سعري جديد للمغّني وال�ساعر والمو�سيقي الأميركي ال�سهير بوب ديان بعنوان "�سورة باغية لهوليوود، المخطوط 
ي�سّور  ك��ان  حين  فان�ستاين  بيري  ال�ستينيات  منذ  دي��ان  و�سديق  الم�سّور  ق�سيدة(   23( الق�سائد  ه��ذه  اكت�سف  وق��د  ال�سائع". 
الفريق المو�سيقي الذي انتمى اإليه ديان "ذي باند"، حيث كان يرافقه في جولته الغنائية ويلتقط له ال�سور بين عاَمْي 1966 
و1974. وق�سة هذه الأ�سعار تعود اإلى اأ�سهر للوراء حين كان هذا الم�سّور يراجع اأر�سيفه في مكتبه بوود�ستوك فعثر على 75 �سورة 
فوتوغرافية تعود بتاريخها اإلى مرحلة ال�ستينيات، اأي المرحلة الذهبية في حياة ديان الفنية، وهي مرفقة بق�سائد �سعرية كتبها 
براندو  مارلون  بينهم  م�ساهير هوليوود ومن  الفوتوغرافية حياة  ال�سور  عبر  الكتاب  وي�سترجع هذا  ال�سور.  على  تعليقاً  ديان 

وغيره، وق�سائد ديان هي في اإطار ما اأوحت له ال�سور. 
وكان معر�ص ت�سكيلي خا�ص بديان اأقيم العام الفائت، قد اأحدث تظاهرة فنية كبيرة اأي�ساً. والمعروف اأن روبرت األين زيميرمان 
اأكثر ال�سخ�سيات تاأثيراً في القرن الع�سرين، قد قام بتغيير هذا  اأحد  اإح�سائيات عالمية  )ا�سمه الأ�سلي( الذي اعُتبر من خال 

ال�سم اإلى بوب ديان تيّمناً بال�ساعر توما�ص ديان.

لم يكِف اأن �سلحفاة "ليبان بو�ست" حرمتني قراءة الديوان الجديد لع�سام العبد اهلل، فاإذا ب�سلحفاة ال�سحافة 
الثقافية تحرمني قراءة مراجعات نقدية عنه. لم اأعرف ال�سحافة ُمقّلة حين يتعّلق الأمر بديوان �ساعر ُمكثر 
فال�سحافة  ولذلك  منبر.  رجل  ل  مقهى  رجل  العبداهلل  ع�سام  ع��ّداءة.  اإل  اأعرفها  لم  بل  و�سلطاٍت(.  )ن�سراً 
ت�سايره في اإقاله، فا تكتب عنه! ولو كان ال�"كافيه دو باريه" ا�سم جريدة يت�سّلم فيها العبداهلل رئا�سة الق�سم 
كتبه  لإنجاز  ا�ستغرق عقوداً  كّله،  بذلك  زاهد  العبداهلل  لكن ع�سام  و�ساباً.  ومجّدداً  رائداً  لقراأنا عنه  الثقافي 
"مقام ال�سوت" )ال�سمع(. وبين  "�سطر النمل" )الب�سر(،  "قهوة مّرة" )الذوق(،  اأو حوا�سه الثاث:  الثاثة 
ليتابع  اأخيراً(  اأُقفل  اإنه  لي  باريه" )قيل  دو  ال�"كافيه  مقهى  في  ي�سترخي  كان  والتطريب  والهند�سة  النكهة 

ببرود حكاية ال�ساعر الُمقّل وال�سحافة الُمكثرة.
ماهر �شرف الدين
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�ص ل�ساعر "الأوراق المّيتة"، جاك بريفير.  يفتح معر�ص "باري�ص الجميلة" اأبوابه في بلدية باري�ص حتى 28 هذا ال�سهر، وهو مخ�سّ
وي�سّم المعر�ص �سوراً وم�ستندات موّثقة ومل�سقات ولوحات اأنجزها بريفير ابتداء من خم�سينيات القرن الع�سرين.

وكان بريفير قد و�سع حوارات الأفام ال�سينمائية الآتية: "ماأ�ساة طريفة"، "�سّكة ال�سباب"، "اأطفال الجّنة"... حتى اأن عنوان 
المعر�ص نف�سه ماأخوذ من فيلم نّفذه مع اأخيه بيار بريفير.

مغامرة  انتهت  وحين  فيه.  ال�سكت�سات  كتابة  توّلى  وقد  "اأكتوبر"،  فريق  في  ع�سواً  بريفير  كان  الفائت،  القرن  ثاثينيات  في 
ال�سعرية". "الواقعية  ا�سم:  لحقاً  عليه  اأُطلق  ما  وابتكر  ال�سينما،  اإلى  اّتجه  "اأكتوبر"، 

لم ت�سدر دواوين هذا ال�ساعر الذي اأحّب باري�ص حتى الع�سق، وكان يرتاد با�ستمرار "�سارع الق�سر" حيث عرين ال�سورياليين، اإل 
بعد الحرب العالمية الثانية: "كلمات"، "م�سهد"، "حكايات"، "ح�سو كام".

جدير بالذكر اأن دار "غاليمار" اأ�سدرت له اأخيراً كتاَبْين هما: "�سم�ص الليل" و"الف�سل الخام�ص". اأما جان كلود لمي، فقد ن�سر 
ه. كتابه: "الأخوان ال�سديقان"، في محاولة لإيفاء بيار، اأخي جاك، حقَّ

من  الأول  ال���ج���زء  ُي��ع��ت��ب��ر 
الكاملة  "الأعمال  م�سروع 
والمو�سوم:  اآلي"  لإن�����س��ان 
ذكية"  باأ�سابع  نيرمانا  عن  "البحث 
منجز  ف��ي  ال��راب��ع  التحّقق   )2008(
ال�سافعي  �سريف  الم�سري  ال�ساعر 
بعد "بينهما ي�سداأ الوقت" )1994(، 
كون�سرتو  اإل������ى  ي�����س��ت��م��ع  و"وحده 
ترتعد  و"الألوان  الكيمياء" )1996( 

ب�سراهة" )1999(.
اإيثار  اإل���ى  ال��ن��ظ��ر  يمكن  ه��ل  ب���داي���ًة، 
الهواء  اإل��ى  ن�سو�سه  اإه���داء  ال�ساعر 
ال���ف���ا����س���د ال������ذي اأج����ب����ره ع���ل���ى فتح 
النافذة بمثابة عتبة للقراءة والفهم 
تت�سافر  اأن  يمكنها  ية  ن�سّ قرينة  اأو 
ل�ست�سراف  اأخ���������رى  ق�����رائ�����ن  م�����ع 
وتناغمه؟  بات�ساقه  ين�سجم  ت��اأوي��ل 
والنفتاح  الن���غ���اق  ث��ن��ائ��ي��ة  تف�سح 
توطئة  ه��ي  حيث  م��ن  ح�سورها  ع��ن 
اإلى  ونيرمانا  الآلي  الإن�سان  لتقديم 
الأول  اأن  ذل��ك  المفتر�سين.  ال��ق��ّراء 
طقو�ص  وي��م��ار���ص  ويتنّف�ص  ي��ت��ح��ّرك 
بالرتابة  ال��م��و���س��وم  ال��ي��وم��ي  عي�سه 
مغلقة  ف�������س���اءات  داخ�����ل  وال��ت��ك��ّل�����ص 
والحدود  ال��ك��واب��ح  ل�����س��ط��وة  تخ�سع 
فيما  والرمزية،  المادية  والمتاري�ص 
وت�سرع  ب��ال��م��ت��ع��ال��ي��ات  ال��ث��ان��ي��ة  ت��ه��زاأ 
العاتية.  ال���ح���ري���ة  ل���ري���ح  ج�����س��ده��ا 
تج�سيداً  الآل����ي  الإن�������س���ان  ك���ان  واإذا 
والممار�سات  وال����ج����م����ود  ل���ل���ث���ب���ات 
رمز  نيرمانا  ف���اإن  للحياة،  ال��ف��اق��دة 
للحركة والتحّول المّطرد والزوغان 
والنفات من اأي ح�سر اأو تحديد: 

ال�سديد/  ن��ي��رم��ي��ت��ا  اإ����س���رار  "اأمام 
ع��ل��ى ل��ع��ب م��ب��اراة ب��ن��ج ب��ون��ج بالكرة 
الموافقة/  اإلى  ا�سطررُت  الأر�سية/ 
ر  ُتمرِّ اأن  ج�����ّداً/  ع��ل��ي��ه��ا  ���س��ه��ًا  ك���ان 
ال�سبكة/  ف��وق  من  بالم�سرب  ال��ك��رَة 
م���ن م��ل��ع��ب��ه��ا اإل����ى م��ل��ع��ب��ي/ لأن���ه���ا ل 
ن�سف  بين  بالحدود/  اإطاقاً  توؤمن 
الآخر/  ون�سفها  الكونّية،  الطاولة 

مجّرد  باللعب...  ق�سدْت  ولأنها 
اإل��������ّي/ رغم  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال���ل���ع���ب/ 
ب��ال��ل��ع��ب... مجّرد  اأن��ن��ي ق�����س��دُت 
ال��ل��ع��ب،/ ك��ن��ُت اأج���ُد ���س��ع��وب��ًة في 
ال�سبكة/  ف��وق  م��ن  ال��ك��رة  تمرير 
الحدود  ب��م��ع��اداة  ات��ه��ام��ي  خ�سيَة 
ال�سيا�سية بين الدول/ ومنا�سرة 
الثمار  ذات  ال��ك��ون��ي��ة/  ال��ن��زع��ات 
الخ�سراء/  والأوراق  ال��م��ل��ّون��ة 

والظال ال�سوداء المخيفة".
ال�سياق  ه���ذا  ف���ي  وا���س��ح��اً  ي��ب��دو 
اأو  نيرمانا  ي��ق��ّدم  الن�ص  ه��ذا  اأن 
نيرميتا باعتبارها تجلياً للحّرية 
ولي�ص  الق�سوى.  تمثياتها  في 
ال�سورة  ه��ذه  م��ن  ذل��ك  على  اأدل 
ال��م��ت��م��ث��ل��ة ف����ي لعب  ال�����س��ع��ري��ة 
اإذ  الأر���س��ي��ة؛  بالكرة  بونج  البنج 
اأن��ه��ا ت��دف��ع ب��ال��رغ��ب��ة ف��ي خلخلة 
وال����روؤى  ال��ق��ي��م والأع�����راف  ن�سق 

هذه  ولأن  الق�سوى.  التخوم  اإل��ى 
الحّرية المن�سودة  ت�سبه ريحاً عاتية 
ونوامي�سها  المغلقة  الف�ساءات  تعلو 
والحالة  ت�����س��ب��ح  ف���اإن���ه���ا  ال���ج���اه���زة، 
وبهذا  تحديد.  اأي  على  ع�سّية  هاته 
ال�سنيع، ياحظ القارئ تعّدد اأ�سماء 
هذه الأيقونة؛ فهي نيرمانا كما ي�سي 
والخادع،  الملتب�ص  ال��ع��ن��وان  ب��ذل��ك 
لكنها في الآن نف�سه نيرميتا ونيرما 
وتيتا ونيرمال ونيرفانا  ونيتا وميتا 
ونيرمينا  ون��وري��ت��ا  ون��وري��ن��ا  ون��ي��رف��ا 
ونون ونونا. تبدو الأيقونة باعتبارها 
على  يحيل  واأثيرياً  افترا�سياً  كائناً 
ي�����س��ت��ل��زم��ه م���ن فو�سى  ال��ح��ل��م وم����ا 
"يعرف  مكبوتة:  و�سبوات  و�سخب 
ال���ه���ات���ُف اأن����ه����ا ه�����ي/ ف��ي��خ��ج��ل من 
وينب�ص  موؤّقتاً/  المرفوعة  حرارته 
بحياة/ ل تتحّملها اأ�ساُك اأع�سابي/ 
نيرفانا/ "�سباح الخير" من �سفَتْيها 
"كيف  لأت�����������س�����اءل:/  ج��������ّداً  ك���اف���ي���ٌة 
اأمثالي/  ال��ب�����س��ر  رائ���ح���َة  ���س��اأت��ح��ّم��ل 
المائكة؟!/  ع��ط��ُر  غمرني  اأن  بعد 

عيَنْيها  م���ن  خير"  ع��ل��ى  "ت�سبح 
�سالحٌة جّداً/ لزرع الفيرو�ص اللذيذ 
الُمنَهك/  الل���ك���ت���رون���ّي  ع��ق��ل��ي  ف���ي 
والتالفة". ال�سليمة  خاياي  ومحِو 

عن  ن���ي���رف���ان���ا  اأو  ن���ي���رم���ان���ا  ت��ف�����س��ح 
ح�سورها على امتداد ق�سائد الديوان 
باعتبارها مطهراً يلوذ به ال�ساعر كي 
بعاداته  اليومي  اأغ��ال  من  يتخّل�ص 
ال��م�����س��ت��ق��ّرة واإف������رازات������ه وروائ����ح����ه 
تعلو  فاإنها  كذلك؛  ولأنها  الفا�سدة. 
على ما هو فيزيقي لتعانق طهرانية 
مائكية. يبدو ال�ساعر حري�ساً على 
ال��ق��ب�����ص ع��ل��ى ���س��م��ات ال��غ��راب��ة التي 
اليومي  ال���واق���ع  ح��ي��ال  ي�ست�سعرها 
اإذ  وه��و  لاأنفا�ص؛  الكاتمة  ووط��اأت��ه 
اإلى  ياأتي بهذا ال�سنيع، فكي يخل�ص 
ب��دوره��ا في  ت�سعفه  م��غ��اي��رة ج��ذري��ة 
ومفرط  مختلف  ح�سور  ا�ست�سراف 
ال�ساعر  في و�سمه الفترا�سي. ولأن 
ي��م��ع��ن ب���������س����راوة ف����ي ل���ه���اث���ه خلف 
نيرمانا المنفلتة واأقنعتها المتعّددة، 
دالة.  بكثافة  تتوالى  الك�سوفات  ف��اإن 
ي��ت��ع��ّم��ق وع���ي ال�����س��اع��ر ح��ي��ن��ه��ا بقبح 

القاتلة  واأعطابه  اليومي  الواقع 
في  الج�سارة  جرعات  وتت�ساعف 
ال�سخرية  تتقّدم  والف�سح.  النقد 
اإلى  �سبيًا  باعتبارها  ال��ج��ارح��ة 
والتوّحد  ال��ي��وم��ي  م��ع  القطيعة 
على  تاأ�سي�ساً  واأقنعتها.  بنيرمانا 
بقبح  ال�ساخر  الوعي  يكون  ذلك، 
وجاهزيته  اليومي  ورتابة  العالم 
ولعل  للتعالي عنه.  رئي�ساً  �سبيًا 
المفارقة  ذات  ال�����س��ورة  ه��ذه  ف��ي 
فيها  يوؤثر  التي  الحادة  ال�ساخرة 
ال�سمك  ق���ل���ي  ت���اأج���ي���ل  ال�������س���اع���ر 
الزيت  يحرق  ل  ك��ي  الم�ساء  اإل��ى 
ال��م��ت��ط��اي��ر ف���را����س���ة ه���ائ���م���ة في 
ذلك.  يمّثل  م��ا  ال�����س��دري  قف�سه 
ال�ساخر  الوعي  ذروة هذا  اأن  غير 
ت��ت��م��ّث��ل ف���ي ه����ذه الأب����ي����ات التي 
يك�سف فيها ال�ساعر عبثية وجوده 
ع�سر  منذ  �سّيارتي  "اأقود  الآل��ي: 
عليها  َح�َسَدتني  ببراعة  ���س��ن��وات/ 
عانقْتني/  ال��ت��ي  ال��م��ف��اج��اأة  ال��ط��رُق/ 
القيادة،/  اخ��ت��ب��ار  ف��ي  ف�����س��ل��ُت  اأن��ن��ي 

الذي خ�سعُت له خارج الوطن".
ق�سائد  امتداد  على  ال�ساعر  يخو�ص 
مع  وحميماً  جريئاً  ح���واراً  ال��دي��وان 
ال�سياق،  هذا  وفي  واأقنعتها.  نيرمانا 
اأو  الو�سايا  م��ن  في�ساً  منها  يتلقى 
الإ����س���راق���ات ال��ت��ي ت��ع��ّم��ق م���ن حالة 
واليومي  ال���واق���ع  ح��ي��ال  الغ����ت����راب 
الطهرانية.  ج��رع��ات  م��ن  وت�ساعف 
����س���وف ي��ك��ت�����س��ف ال���ق���ارئ م���ع اّط����راد 
اأن  الن�سو�ص  اإل���ى  العميق  اإن�����س��ات��ه 
لي�ست  المتعّددة  ووجوهها  نيرمانا 
ت��م��ث��ي��ًا ل��ل��م��راأة/ الأن���ث���ى ك��م��ا �سعى 
اإل����ى الإي���ه���ام ب��ذل��ك بذكاء  ال�����س��اع��ر 
�سعري، واإنما هي تعبير عن الق�سيدة 
لذيذاً  باعتبارها عالماً ممكناً وحلماً 
اإلى  المكرهة  العودة  بكابو�ص  ينتهي 
الظام  اعتياد  ولأن  اليومي.  الواقع 
من  بقليل  ال�ساعر  يبوح  كما  ينتهي 
نورينا  ب��اأ���س��ع��ة  الأل��ف��ة  فيما  ال��روؤي��ة 

ت�ست�سرف النهاية الموؤكدة والمتمّثلة 
ف��ي ع��دم ال��ق��درة على الإب�����س��ار، فاإن 
م�ساحبة  اإل�����ى  ال��م��ح��م��وم  ال�����س��ع��ي 
بعجز  العادة  بحكم  ينتهي  الق�سيدة 
مزمن عن النظر اإلى الواقع اليومي 
وتفا�سيله. في هذا ال�سياق، اإذاً، تنوب 
على  النقر  بو�ساطة  الذكية  الأ�سابع 
لوحة المفاتيح اأو الكتابة بالحبر عن 
العين في الإم�ساك اللحظي والعابر 
نرى  اأن  ويمكننا  واأخواتها.  بنيرمانا 
اأن  اإل��ى  قوية  �سعرية  اإ�سارة  ذلك  في 
كون  داخ��ل  الدائمة  بالإقامة  الحلم 
دائماً  ينتهي  ن��ي��رم��ان��ا  اأو  الق�سيدة 
بالف�سل. ذلك اأن قّوة الفترا�ص تبقى 
اأمام  والنتهاء  باله�سا�سة  مو�سومة 
واإكراهاته:  ال��ي��وم��ي  ال��واق��ع  �سطوة 
عن  نزْعُته  الذي  الأخير/  "الجلباب 
حبيبتي الم�سّماة "نتيجة الحائط"/ 
ذّكرني  حيث  ال��ه��زائ��م/  ب���اأّم  اأ�سابني 
حاولُت  ال��ف�����س��ل/  م���ن  ي���وم���اً  ب�365 
العارية". نيرمانا  ا�سطياد  خالها 
ب�سعرية  ال�������س���اف���ع���ي  اح���ت���ف���ى  ل���ق���د 
الح��ت��م��ال ب��م��ا ي�����س��ت��ل��زم��ه ذل���ك من 
واللتبا�ص  النفتاح  ل�سمات  تجذير 
الرهان  ه����ذا  اإن  وح���ي���ث  وال���ت���ع���ّدد. 
ال�����س��ع��ري ك���ان م��و���س��وًل ب��م��ط��ل��ٍق اأو 
كائٍن في طور النقرا�ص هو نيرمانا 
تعّددت �سور الرتقاء اإليه، فاإن القيمة 
اإ�سافتها ل  اإلى  التي �سعى  الجمالية 
اأن  على  الق�سيدة  ق��درة  كونها  تعدو 
اليومي.  وج��ودن��ا  ع��ن  ال�����س��داأ  تجلو 
ولم يكن من قبيل ال�سدفة والحالة 
هاته اأن نتلّم�ص الح�سور الكثيف على 
امتداد الن�سو�ص لنيرفانا باعتبارها 
قناعاً اآخر لنيرمانا ومطهراً تلوذ به 
ذرعاً  ت�سيق  حين  الإن�سانية  ال���ذات 

بوطاأة اليومي وتفاهاته.
الإن�سان  ي��ت��ن��ّف�����ص  اأن  اإل����ى  ال��ح��اج��ة 
ال�سعر ف��ي زم��ن الإن�����س��ان الآل���ي هو 
ل�"نيرمانا  ال��ب��ل��ي��غ  ال���در����ص  ل��ع��م��ري 

والأ�سابع الذكية".

عبد المنعم ال�شنتوف
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فا�سل �سوداني
ال�سعر  م����ه����ّم����ات  اإح���������دى 
اأ�سطورًة  ال����واق����ع  ت��ح��وي��ل 
م����ف����ه����وم����ن����ا عن  لإغ�������ن�������اء 
�سعر  وفي  الملتب�ص.  والعالم  الحياة 
باأ�سماء  ال��واق��ع  يمتلئ  ح���ّداد  قا�سم 
كوابي�ص،  كاأنها  وم��ف��ردات  اأ�سطورية 
فيمتثل اأمامنا الملوك الأ�سطوريون 
والمائكة يطفحون طهارة اأو دن�ساً، 
ال�سام  الذباب  مثل  ينثالون  والكهنة 
والقتلة  ال��م��وع��ظ��ة،  ك��راك��ي  م��ث��ل  اأو 
المرحون اأو جّنيات الكبت الجال�سات 
ع���ل���ى ع����ر�����ص ال����م����ك����اب����رة... ه�����وؤلء 
اأو  �سوئية  كاإ�سارات  ياأتون  جميعهم 

فنارات في البحر اأو ال�سحراء.
لزم����ان����ي  ال���ب�������س���ري  ال�������س���ع���ر  اإذاً، 
ومتكّرر  اأب�����داً  ح��ا���س��ر  ك��الأ���س��ط��ورة 
كالَعْود الأبدي لل�سيء في الحياة. اإنه 
وظروف  المكان  باختاف  لزم��ان��ي 
ما  بق�سيدة  �سبهه  نكت�سف  ال��ح��ي��اة، 
ومكان  زم���ان  ف��ي  اآخ���ر  ���س��اع��ر  كتبها 
خارج  زم��ان  على  ي��دّل  ما  مختلَفْين، 
المكان، ومكان وزمان خارج الزمان.

وكذلك ي�ساعدنا ال�سعر الب�سري على 
اأ�سطورية  ه��ي  التي  ذوات��ن��ا  اكت�ساف 
تعي�ص  اأن���ه���ا  دام  م���ا  ج���وه���ره���ا،  ف���ي 
اإلى  تخ�سع  معا�سرة  اأ�سطورة  و�سط 
�سروط مكننة الع�سر وتكنولوجيته. 
للتكرار  اك���ت�������س���اف���ه  ف����ي  وال�������س���اع���ر 
ماهّيته  يفقد  ل��ل��وج��ود،  ال��ن��م��وذج��ي 
الأ�سطورة  م��اه��ّي��ة  ام��ت��اك  ل��غ��ر���ص 
ال��م��ع��ا���س��رة، وب��ه��ذا فاإنه  الإب��داع��ي��ة 
والغنية  ال��م��ت��ن��ّوع��ة  م��اه��ّي��ت��ه  ي��ر���ّس��خ 
تت�سابه  اأن  يمكن  وال��ت��ي  ج��دي��د  م��ن 
م��ع م��اه��ّي��ة ���س��اع��ر اآخ���ر ووج����وده في 
اآخ��َرْي��ن. عندما يخلق  زم��ان وم��ك��ان 
يت�سّكل  الواقعية  اأ�سطورته  ال�ساعر 
والحياة  ف���ال���واق���ع  ال����ذات����ي،  واق���ع���ه 
التي  ال�ساعر  اأ�سطورة  هنا  والطبيعة 
ال�سعر  اأن  وبما  المتفّرد،  تخلق زمنه 
اأي�ساً  لزم���ان���ي  ف��ال�����س��اع��ر  لزم���ان���ي 
الواقعية  اأ���س��ط��ورت��ه  ر  يتب�سّ دام  م��ا 

الازمانية. 
الوجودي  ل��ل��ن��م��وذج  الأب�����دي  ال���َع���ْود 
الواقع  تغني  روؤي���ا  ه��و  الإب���داع���ي  اأو 
الروؤيا  وه��ذه  اأ�سطورة،  اإل��ى  وتحّوله 
وتمّيز  الأ�سطوري  الرمز  بها  يتحّكم 
اأ�سطورياً  وزماناً  ما  اأ�سطورياً  مكاناً 
الأبدي،  الَعْود  وال�سعر حالة من  ما. 
ماهّيتها،  �ستحّتم  الق�سيدة  ف���ولدة 
يكتمل  ل��م  م��ا  ت��ك��ون  اأن  يمكن  ل  اأي 
الموت  ي���ح���ك���م  وب���ي���ن���م���ا  وج�����وده�����ا. 
من  للَعْود  ال�سعر  يخ�سع  الكائنات، 
�سيغة  ف����ي  ك�����ان  واإن  ح���ت���ى  ج���دي���د 
بق�سائد  ذاكرتنا  تمتلئ  ولذا  اأخ��رى، 
تعاويذ  كاأنها  معا�سر  ل�ساعر  �سعرية 
يمكن اأن ت�سّكل تمائم �ساعر عا�ص في 
الما�سي. واإذا ما نظرنا اإلى هذا الأمر 
الدائرية،  ف��ي��ل��و  ن��ظ��ري��ة  خ���ال  م��ن 
الأبدي  ب�"الَعْود  نيت�سه  دعاها  والتي 
دائرية  لك��ت�����س��ف��ن��ا  نف�سه"،  ل��ل�����س��يء 
الزمن، وهنا من المفيد اإلقاء نظرة 
العاقة  تو�سح  لأنها  عليها  �سريعة 
والأ�سطورة  ال�����س��ع��ر  ب�����س��ري��ات  ب��ي��ن 

والَعْود الأبدي.
ت���������رج���������ع دائ���������ري���������ة 
ال������زم������ن ف������ي ال����ق����دم 
اإل������������ى ال����ف����ي����ل���������س����وف 
وتمتّد  هيرقليط�ص، 
في الحداثة اإلى نيت�سه 
�سبنجلر،  ودانلف�سكي، 
ت���وي���ن���ب���ي و�����س����واه����م، 
مبنية  النظرية  وهذه 
ع����ل����ى ن����م����ط دائ����ري����ة 
ال������������������ولدة وال�����ن�����م�����و 
والن�����ه�����ي�����ار وال����م����وت 
ال����ت����ي م�����ن خ���ال���ه���ا، 
نختبر  اأ�سا�سها،  وعلى 
ت����ح����ّولت ال���زم���ن في 
لكن  الع�سوي.  العالم 
اأن تتحقق  كيف يمكن 
ال�����دائ�����ري�����ة في  ه������ذه 

الأدب وال�سعر؟
ي�����������ج�����������ري ع�������ر��������ص 
ال���ن���ظ���ري���ة ال���دائ���ري���ة 
ع��������ادة  الأدب  ف��������ي 
بالمو�سوعات  مقترنة 
فعالم  الأ����س���ط���وري���ة، 
الأ�سطورة له ت�سّعباته 
وجذوره. عادة اكت�ساف 

�سارتر  كل من  لدى  الأ�سطورة  عالم 
وجيم�ص جوي�ص وتوما�ص مان ود. ه� 
اإن�سانية  ق��ّوة  تعني  وغيرهم  لورن�ص 
المفتعلة  الهوية  تبرير  ل  ج��دي��دة، 
المثيولوجيا  با�سم  البربرية  واإع��ادة 
وال����ه����وي����ة وال������ت������راث. وا����س���ت���خ���دام 
الأ�ساطير في الأدب وال�سعر الحديث 
يجب اأن يتّم �سمن هذا الإطار وهذه 
اختيار  يجري  وقد  الإن�سانية.  القوة 
لهدَفْين:  اأدب��ي��ة  ك��رم��وز  الأ���س��اط��ي��ر 
الأول، من اأجل منظور جديد للو�سع 
معا�سر.  ع��ل��م��ي  ب���وع���ي  الإن�������س���ان���ي 
وال�سعور  ل��ل��ح�����ص  ت��اأك��ي��داً  وال��ث��ان��ي، 
الجن�ص  مع  والتوّحد  بال�ستمرارية 

الب�سري عموماً.
ت��اأك��ي��د دائ���م للَعْود  والأ���س��ط��ورة ه��ي 
ب���م���ا فيها  ن��ف�����س��ه  ل��ل�����س��يء  الأب��������دي 
الأ���س��ط��ورة ال��م��ع��ا���س��رة، وه���ذا يمنح 
اإمكان ت�سّور كل من اأبطال الأ�ساطير 
الإغريقية )بروميثيو�ص، كليمن�سترا، 
يولي�سو�ص،  اأور�����س����ت،  اآغ���ام���م���ن���ون، 
والكتب  جوكا�ستا(  اأودي����ب،  ال��ك��ت��را، 
يو�سف  ي��ع��ق��وب،  )اأ���س��ح��ق،  المقّد�سة 
والماحم  واأ���س��ب��اه��ه��م(،  واأخ����وان����ه 
الزير  )عنترة،  العربية  والأ�ساطير 
وغيرهم(،  ل��ي��ل��ى  م���ج���ن���ون  ����س���ال���م، 
باعتبارهم  دائ��م  ح�سور  في  وكاأنهم 
الإن�ساني  ل��ل��وج��ود  لزم��ان��ي��ة  ن��م��اذج 
ورم�������وزاً ت��ق��ت��رح ال���ت���ك���رار ال���دائ���ري 
ذاتهم،  ل��اأب��ط��ال  اأو  نف�سه،  لل�سيء 
زماننا  في  م�سابه  اإن�ساني  لو�سع  اأو 
على  ك��دلل��ة  ثانية  ُي��ع��ا���ص  اأن  يمكن 
والزمان،  المكان  خ���ارج  ي���دوم  و���س��ع 
مع اأنه يعّبر عن تفا�سيل ال�سخ�سية 
الفردية التي تعي�ص في مكان وزمان 

معّيَنْين.
فعل  كما  الأ�ساطير،  اإل��ى  ال��ع��ودة  اإذاً 

المعا�سر  ت��ن��اول��ه  ف��ي  ج��ي��د  اأن���دري���ه 
لماأ�ساة اأوديب، و�سارتر في ا�ستخدامه 
وج����ان كوكتو  اآغ��ام��م��ن��ون،  ل��م��اأ���س��اة 
المعا�سر  تناولهما  ف��ي  اآن���وي  وج��ان 
اأنف�سنا  لكت�ساف  عودة  هي  لأنتغونا، 
الطبيعة  و���س��ط  المعا�سر  وع��ال��م��ن��ا 
الأ�����س����ط����وري����ة، وك�����ي ت��ت��م��ظ��ه��ر من 
وب�سكل جديد  الأ�سطورة  خال هذه 
ع�سرنا  يفر�سها  ال��ت��ي  الخ��ت��ي��ارات 
وزماننا، وكذلك �سبر الأعماق الدفينة 
عن  ت��ع��ّب��ر  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة  للنف�ص 
فال�سخ�سيات  الزمن.  تاأثير  دللت 
الأ�سطورية لدى مان وجوي�ص مثًا 
هويتها،  فقدان  على  تحيل  ما  غالباً 
التكرارات  في  ر�سوخاً  ازدادت  وكلما 
نف�سه،  الإن�����س��ان��ي  للو�سع  ال��دائ��ري��ة 
اكتملت في تطابقها مع التج�سيدات 
نف�سه.  الإن�����س��ان��ي  للنموذج  ال�سابقة 
فهذا الَعْود الأبدي للو�سع والنموذج 
وبهذا  الأ�سطوري،  الرمز  دللت  له 
في  للزمن  وقفة  ثّمة  تكون  المعنى 
عالم ال�سور الأ�سطورية التي تعك�ص 
الوجود  لإمكانات  ال��دوري��ة  الأن��م��اط 
الإن�������س���ان���ي ال���ث���اب���ت���ة. والأ�����س����ط����ورة 
بمقدورها  لزمانياً  ن�سقاً  باعتبارها 
للهوية  ن��وع��ي  ل�سكل  رم���زاً  ت��ك��ون  اأن 
الجذور  ف���ي  ف��ال��ب��ح��ث  الإن�����س��ان��ي��ة. 
الأ���س��ط��وري��ة ق��د ل ي��ك��ون ب��ح��ث��اً عن 
الهوية ال�سخ�سية، بل عن توّحد مع 
تنقل  وق��د  عموماً،  الب�سري  الجن�ص 
الزمني  بال�ستمرار  ح�ّساً  الأ�ساطير 
والوحدة التركيبية اإلى ذات الإن�سان، 
ورب���م���ا ك����ان ه����ذا م���ا ي�����س��ف��ي عليها 
الأهمية  وا���س��ت��م��رار  ال��ع��ظ��م��ة  ���س��م��ة 

والمعا�سرة )هانز ميرهوف(.
الب�سري  ال�سعري  النموذج  اإذاً، عودة 
الأ�سطوري  للرمز  اإع���ادة  اأو  التقاط 
م�سرحية  م��ث��ًا  ال��م��ع��ا���س��رة،  ب����روح 

ل�سارتر  "الذباب" 
ال�����م�����������س�����غ�����ول�����ة ع���ل���ى 
اليونانية  ال����م����اأ�����س����اة 
فرن�سا  على  وانعكا�سها 
النازي،  الحتال  اإب��ان 
"اأنتغونا"  م�سرحية  اأو 
التي من خالها منحنا 
�سوفكلي�ص  م�����ن  ك�����ل 
وكوكتو  اآن������وي  وج�����ان 
معا�سرة  ن��م��اذج  ثاثة 
ع��ن ه���ذه ال��م��اأ���س��اة، اأو 
رامبو  اآرث������ر  ك��ت��ب��ه  م���ا 
المعا�سرة  اأوفيليا  عن 
بالرغم من اأن الأمر ل 
النموذج  ع��ل��ى  يقت�سر 
مقابل  الأ������س�����ط�����وري 
�سك�سبير،  "اأوفيليا" 
حداد  "ليلى" قا�سم  اأو 
العامرية  ليلى  مقابل 
���ه���ة  ال����ت����اري����خ����ي����ة م���ولِّ
بن  ق����ي���������ص  ال���������س����اع����ر 

الملّوح وملهمته.
اأي�ساً  الأم���ر  يعني  ول 
ال�ساعر  ذات  ا���س��ت��ب��دال 
البطل  ب��ذات  المعا�سر 
الأ��������س�������ط�������وري، اإن����م����ا 
هي  الب�سري  ال�سعر  ف��ي  الأ���س��ط��ورة 
ع��ال��م م��ع��ا���س��ر لزم���ان���ي ي��ت��ح��ك��م به 
ال���رم���ز الأ�����س����ط����وري، وال����زم����ن فيه 
الب�سرية  ال�سعرية  بالذاكرة  مرتبط 
ولذلك  الأ�سطورية،  ال�سور  وبعالم 
اإ�ساراٍت ورموزاً  ت�سبح  الق�سيدة  فاإن 
ب�سرية اأ�سطورية، اأي اأن ال�ساعر من 
ال�سعرية  ه��وّي��ت��ه  يخلق  ذل��ك  خ��ال 
الجمعية  ال�������ذات  م����ع  ال���م���ت���وّح���دة 
لتوّحد  مثاًل  ي�سبح  بحيث  الأخ��رى 
اأي خلق  ال��ب�����س��ري ع��م��وم��اً،  ال��ج��ن�����ص 
ال���������ذات ال�������س���ع���ري���ة والأ�����س����ط����وري����ة 
الإن�سان  ي�سبح  وب��ذل��ك  ال��م��ط��ل��ق��ة، 
في  ب�سرياً  ك��ائ��ن��اً  وال�����س��اع��ر  ���س��اع��راً، 
واق�������ع اأ�����س����ط����وري ي��خ��ل��ق��ه ه����و من 
الب�سرية.  ال�سعرية  ذاك��رت��ه  خ��ال 
من  الق�سيدة  تتحّول  اأي�ساً  وبذلك 
)اإدراك  ا�ستح�سار  اإلى  اإدراك خيالي 
ف��ع��ل��ي(، وه��ن��ا ت��ّم��ح��ي ال��ح��واج��ز بين 
في  الفعلية  اأو  الخيالية  الإدراك����ات 
�سوءاً  اأو  لوناً  ال�سعر  في�سبح  الحياة 
اأو  الليل،  كه�سي�ص  لمرئياً  اإدراك��اً  اأو 
ي��ك��ون ك��اإي��ق��اع ل��ون��ي ي��ف��ر���ص وجوده 
ف���ي ق�سيدة  ك��م��ا  ال��م��ب��دع  ال�����س��ع��ري 

حداد:  الحلم" لقا�سم  "طائر 
بين  ال������راأ�������ص،/  م���ك���ان  ف����ي  "طير 
ْين بالتجربة  كتَفْين و�سيَعْين/ مكتظَّ
���س��خ�����ص طائر/  ال��ف��ق��د./  و���س��ن��وف 
اأن تخف  ت��ك��اد  ام����راأة  ف��ي ظ��ّل  يلهث 
العّفة  ج��ن��اح  ي�سعفها  الأر������ص/  ع��ن 
ال���ب���اه���ظ���ة، وع��ي��ن��اه��ا ط����ي����ور./ تزم 
بالرهبة،/  مكتنز  ���س��دٍر  ف��ي  القلب 
الطفولة./  وف��ه��ار���ص  ب��ال��ول��ع  مثقل 
طلق  ال���رواق،/  في  ن��ار  تندفق  بغتة، 
�سخ�ٍص  ف���ي  ال����راأ�����ص/  ي��ن�����س��ف ط��ي��ر 
ينفجر  الغيم،/  تعبر  بامراأة  ماأخوذ 
ري�������ص ك���ث���ي���ف م���ت���رف ب�����الأح�����ام،/ 

�ساغراً/  في�سير ف�ساء الرواق عر�ساً 
يمنح  ما  ثمة  الهباء./  في  وعري�سة 
فتندفع  ال�������س���ي���اع،/  ن���ي���زك  ال����م����راأة 
تقتحم  ال��ري�����ص/  ب�سرخة  م�سّرجة 
ب�سظايا  مفعم  رواق  خلفها  ال��ب��ه��و، 
كتفان  ال����خ����ط����اأ،/  وج����ّن����ة  ال�������س���ور 
���س��اغ��ران و���س��خ�����ص م��ف��ق��ود. تدخل 
نموٍر  اأ�����س����داق  اأح���داق���ه���ا  م��ل��ت��اع��ة،/ 
تفقد  ثاكل  مق�سوفة،/ وت�سرخ مثل 
تنهار  واحدة./  دفعة  الت�سعة  اأبناءها 
في ركن البهو/ تدفن وجهاً �سارداً في 
القلب  وتمزج  تبكي  ال�سدر/  ذخيرة 
ج�سد  ف��ي  تنتف�ص  ال��ن��دم،/  ب��ذري��ع��ة 
د�سي�سة  م��ن  ب��ارئ��اً  ال��ح�����س��ن/  يفقد 
ال��ذه��ب و���س��ّر الأ���س��م��اء./ ن��ار الرواق 
والمراأة  مجنونة،  اأج��را���ص  ف��ي  ت��رن 
اآبار  تهبط  الملك،/  بري�سة  م��زدان��ة 
ال����وه����دة م��ت��ه��ّدج��ة ب��ب��خ��ار ال�����روح. 
مثل  من�سوبة  �ساًة  البهو  في  ترى 
فتنه�ص،/  ال��ق��ب��ل��ة،/  ينتظر  ع��ا���س��ق 
الرزين/  الأب��ي�����ص  ف��ي  وجهها  ت�سع 
اأيقونة  م��ث��ل  ال��ت�����س��ّرع،/  ف��ي  وت���ب���داأ 
ت������ّواً. كّفان  ال��م��ع��ج��زة  ف��رغ��ت م��ن��ه��ا 
بالري�ص  مترف  رواق  مب�سوطتان،/ 
المر�ص،  يغلب  ج�سد  المع�سوف،/ 
���س��خ�����ص م����ف����وؤود/ وام�������راأة ت���ك���اد اأن 

تذهب".
تبدو  الق�سيدة  ه��ذه  اأن  من  بالرغم 
اأنها  اإل  ال�سور،  مفّكك  لحلم  تركيباً 
واق�����ع م��ت��ك��ام��ل م���ت���ن���اَول م���ن خال 
الب�سرية  وال��ذاك��رة  ال�سعر  ب�سريات 
المطلقة. وجميع المفردات الب�سرية 
فيها تحيلنا على المفهوم الفرويدي 
اأو على مفهوم لكان في علم النف�ص 
ال���م���ت�������س���ّب���ع ب���ال�������س���ه���وة ال���م���ح���ّرم���ة، 
لطقو�ص  كتراتيل  اأم��ام��ن��ا  وت��ت��راءى 
اأنه  اأي�����س��اً  وي�����ب��دو  ال��م��ق��ّد���ص،  ال�سبق 
ولو  اأُج��ه�����س��ت.  اإن�سانية  ل��ث��ورة  حلم 
لير�سم  ال��ن��م��وذج��ي  ال���ق���ارئ  دع���ون���ا 
ال��ق�����س��ي��دة ك��ل��وح��ة م��ل��ّون��ة ل��ب��دت لنا 
حتى  نف�سه،  الواقع  من  اأكثر  واقعية 
حلمية  ورم���وزاً  اإ���س��اراٍت  تحّولت  واإن 
نكت�سف  ب���ه���ذا  ف��ن��ح��ن  ����س���وري���ال���ي���ة، 
عو�ص  فالمراأة  الق�سيدة.  ب�سريات 
ال���راأ����ص ي��رب�����ص ط��ي��ر ق���د ي��ن��ق��ر في 
كهَفْين  ت��ت��ح��ّول  اأن  اإل���ى  ال��ح��دق��َت��ْي��ن 
هذا  ي�سند  ول  مظلَمْين،  �سغيَرْين 
ب��ج��ن��اَح��ْي��ه �سوى  ال��م��ح��ّل��ق  ال����راأ�����ص 

كتَفْين و�سيعَتْين ينبثق منهما.
بجناَحْين  ي��ط��ي��ر  ال���ح���ل���م  رج����ل 
ع���و����ص ال����ي����َدْي����ن، ب���م���ح���اذاة ظّل 
امراأة محّلقة فوق الأر�ص عيناها 
تنظران  ���س��ق��َرْي��ن  اإل����ى  ت��ح��ّول��ت��ا 
ال��ح��ي��اة وال���واق���ع ال��م��زّي��ف الذي 
ي���ت���ح���ّول اإل�����ى ط��ل��ق ي��ن�����س��ف طير 
الراأ�ص بجناَحْيه اأو الحلم الطائر 
المراأة،  بهذه  ماأخوذاً  اآخر،  لكائن 
الحلم الذي يعبر الغيم. و�سرعان 
ما يتحّول العالم اإلى عر�ص �ساعر 
وجّنة للبهاء، اإنها المراأة اأو نيزك 
م�سّرجة  هنا  والأ���س��ي��اء  ال�سياع. 

بال�سراخ و�سور جّنة الأخطاء.
عيَني  ����س���وى  ال���ح���ل���م  ف����ي  ي��ب��ق��ى  ل 

قا�سم حّداد، بري�سة: اأ�سامة بعلبكي.
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ب��ع��د ق��راءت��ي ل��م��ا كتبه 
ع��ل��ي ال����ف����ّواز ف���ي عدد 
الفائت  "الغاوون" 
ال�سّياب  "اإنه  ع�����ن�����وان  ت���ح���ت 
لاأ�سف!" م�ستر�سًا في تمجيد 
ال�����س��ّي��اب وم��ع��ط��ف��ه، وم���ن قبله 
عنوان  ت��ح��ت  ال��م�����س��ري  م���ن���ذر 
"عن معطف الماغوط وق�سيدة 
)"الغاوون"  �سوريا"  ف��ي  النثر 
من  باأنه  ف��ّك��رُت  التا�سع(،  العدد 
قّلة الأدب ظهور �سعراء من بعد 

ال�سّياب اأو الماغوط!
 - الدخول  بالفعل  ن�ستطيع  هل 
ب��ا و���س��وء - اإل��ى اأم��اك��ن ال�سعر 
وال�سعراء  النقاد  لدى  المقّد�سة 
ال�����ن�����ق�����اد ع����ل����ى ال�������������س������واء؟ هل 
ُتقَرب  "نجا�سة" ل  المو�سوعية 
ف��ي ال��ك��ت��اب��ة ع��ن ال�����رّواد الذين 

اأنبياء واأئمة واأ�سحاب كتب مقّد�سة هبطت من  �ساروا 
علياء �سمائهم ل يجوز الم�سا�ص بها؟ األي�ص لدى النقد 
المجد  اآي��ات  اإ�سباغ  �سوى  ال���رّواد  ظهور  منذ  يفعله  ما 
عليهم وتناقل ذلك على اأنه ُعْرف مقّد�ص بين الأجيال؟ 
ب����دءاً م��ن ال�����س��اع��رة ن���ازك ال��م��ائ��ك��ة وك��ت��اب��ه��ا الأ�سهر 
بت نف�سها فيه رائدة  "ق�سايا ال�سعر المعا�سر" التي ن�سّ
على  ال��ري��ادة  اأدوار  فيه  ووّزع���ت  الحديث  لل�سعر  اأول��ى 
انتهاء  ولي�ص  روؤيتها،  بح�سب  ال�سعراء  زمائها  بقّية 
الترويج  يحاولون  ال��ذي��ن  ال�سبعينيات  �سعراء  ببع�ص 
م�سّوغاً  وربما وجدنا  الثاني".  الرّواد  "جيل  لم�سطلح 
في  ال�سعر  ك��ان  حيث  الوقت  ذل��ك  في  المائكة  لنازك 
عنفوانه الأول، لكن بعد مرور حيٍن من الدهر واإنجاب 
على  ل��دّي  ق��درة  ل  والنقاد  ال�سعراء  الكثير من  الوقت 
والإ�سرار  ال���رّواد  تقدي�ص  م�ساألة  بقاء  فكرة  ا�ستيعاب 

على خلو اإنتاجهم الأدبي من اأي �سائبة؟
وزمائه  ال�سّياب  تمجيد  م��ن  ع��ق��ود  م��رور  وب��ع��د  الآن 
لم  النثر،  ق�سيدة  رّواد  وجيل  جيله  اأب��ن��اء  م��ن  ال���رّواد 
نِع بعُد فكرة اأن نكون اأكثر مو�سوعية في طرح م�ساألة 
اإع���ادة ق���راءة ج��ذور ال�سعر  اإل��ى  ال��ري��ادة، واأن��ن��ا بحاجة 
الحداثي قراءة تتجاوز الّلوحات الإر�سادية التي و�سعها 

النقاد عن اإنتاج الرّواد المنّزه عن اأي نق�سان.
المجد"!  الآب����اء  ح��ق  "من  مقالته:  ف��ي  ي��ق��ول  ال��ف��ّواز 

وهل ثمة من مجد �سوى الذي 
جميعاً  فتو�سدنا  النقاد  �سنعه 
عبر  وتداولنها  تلك  درا�ساتهم 
الأج����ي����ال ع��ل��ى اأن���ه���ا درا����س���ات 
مقّد�سة )اأي�ساً( يجب اتباعها؟ 
وم��ع ك��ل درا���س��ة ج��دي��دة نبتدع 
من  جديَدْين  و�سياغة  اأ�سلوباً 
خوفاً  للم�سمون  تحريف  دون 
فُنقذف  ال��ذن��ب  ينالنا  اأن  م��ن 
في نار الجحد ويكون م�سيرنا 
يفكر  اأو  ي��ت��ج��راأ  ول����م  ب��اأ���س��ه��ا، 
ك���ل هذه  ع��ب��ر  ك���ات���ب  اأو  ن���اق���د 
ب�سيء  ال��ك��ت��اب��ة  ع��ل��ى  الأج���ي���ال 
يتناول  المو�سوعية حينما  من 
وكاأن  ما،  لرائد  �سعرية  تجربة 
ال��م��و���س��وع��ي��ة ه��ن��ا رج�������ص من 
ا�ستثناءات  )مع  ال�سيطان  عمل 

قليلة جداً(. 
هل من المعقول اأن �ساعراً �سورياً لم ينُج من "معطف 
الماغوط" كما يحاول اإفهامنا ال�ساعر منذر م�سري؟! 
معطف  لعبادة  كلها  الأج��ي��ال  ن�سف  المعقول  م��ن  ه��ل 
اأكرم  ا�ستخدمه  ال��ذي  المرير  بالتعبير  "�سروال"  اأو 

قطريب في رّده على م�سري في العدد الفائت؟
الجديدة،  التجارب  كل  الفّواز  يم�سح  ال�سّياب  بمعطف 
وبمعطف الماغوط يم�سح م�سري كل ال�سعر ال�سوري! 
ثم ياأتي الفّواز بعد ذلك ليحّدثنا عن "حق الأبناء في 
اأن ي�ستروا معاطفهم، وفي اأن يمار�سوا عريهم ال�سعري 
دون خجل من العقاب الأبوي الذي تحّول لدى البع�ص 

فقهاً وت�سريعاً". �سكراً !
الفقه  ه��ذا  �سياق  في  التقدي�سي  مقاله  يندرج  األ  لكن 

وهذا الت�سريع اللذين يهاجمهما؟
الأب��ن��اء نزع  األي�ص من واج��ب - ولي�ص فقط من حق - 
م��ع��اط��ف الأ����س���اف م��ن ال��ن��ق��اد، وق��ب��ل الأ����س���اف من 
ال�سعراء ربما. األي�ست الإ�سابة بالعقوق - والحالة هذه 
و�سف  ف��ي  المبالغة  ف��ي  ب��اّري��ن  نكون  اأن  م��ن  اأف�سل   -

البطولت اللغوية ل�ساعر ما؟! 
ل��ق��د اآن ل��ل��درا���س��ات ال��م�����س��اب��ة ب��ال��ع�����س��ال ال��م��زم��ن اأن 
ت�ستريح ون�ستريح منها لتظهر درا�سات معافاة ومقالت 
مزادات  ع��ن  ب��ع��ي��داً  المو�سوعية،  ب��م�����س��ادات  محقونة 

المعاطف القديمة.

تهاني فجر

1            تتّمة "غلطة حازم �شاغية الحقيقية"

يعي�ص في اأميركا ويقول اإنه يحتقر )حرفياً( اأميركا!
يحتقر  اإن��ه  يقول  وخا�ص" ثم  نخبوي  تعليم  "اإنتاج  باأنه  يتبّجح 

)حرفياً( التعليم النخبوي والخا�ص!
دّر�����ص ف��ي ال��ج��ام��ع��ة الأم��ي��رك��ي��ة ف��ي ب��ي��روت وي��ق��ول اإن���ه يحتقر 

)حرفياً( الجامعة الأميركية في بيروت!
... األي�ص حرياً باأ�سعد اأبو خليل اأن يحتقر اأ�سعد اأبو خليل اأي�ساً؟

ثم اقراأوا بع�ص ما "رّد" به اأبو خليل على حازم �ساغية:
اإع����داد  ف��ي  ���س��ولن��ج  ت�����س��اع��د  ل��م  اأن����ك  ح����ازم  ي��ا  ي���وؤرق���ك  "هل 
ع�سر  في  ت�ساهم  لم  لأن��ك  توؤلمك  الذكرى  هل  الأطباق؟  تلك 
الليمون مثًا؟... لكن �سارون في غيبوبة، وُيقال اإن ابنه اأتى اإليه 
ب��شندوي�ش �شاورما في محاولة لإنعا�سه، ويمكنك اإذا كانت خدمة 
فالفل  ب��شندوي�ش  اإل��ي��ه  تذهب  اأن  �سجوناً  فيك  تثير  �سولنج 

مثًا... ما راأيك في �سيافة ال�شاي؟".
�سندوي�ص واأطباق وليمون و�ساي و�ساورما وفافل... وبعد ذلك 
بروف�سور  م���اذا؟  بروف�سور  ب��روف�����س��وراً!  نف�سه  خليل  اأب��و  ُي�سّمي 

طبيخ؟
وجريدة "الأخبار"، كي ُتبّرر ن�سرها َوْلدنات اأبو خليل الأ�سبوعية، 
الغا�سب"  و"العربي  الغا�سب"  ب�"الكاتب  و�سفه  على  واظ��ب��ت 
على  ل��ه  ت��دف��ع  باأنها  )علماً  اإل���خ  المحق"...  الغ�سب  و"�ساحب 
اأن  تلبث  ل  ث��ّم  اأميركي(،  دولر   500 ال��واح��دة  غ�سبته   - مقالته 
هذا  م��ق��الت  ق����راءة  ع��ل��ى  الجماهيري"  "الإقبال  ع��ن  ت��ح��ّدث��ن��ا 
ل�سيوخ  الغا�سبة  الخطب  تحظى  األ  ل��ك��ن،  ب���الأج���رة.  الغا�سب 
بالإقبال  والأّميين  وال�سّداميين  والقاعدة  والطالبان  الوّهابية 
الجماهيري؟ األي�ص �سحيحاً اأن "الإقبال الجماهيري" على كاتب 
في عالمنا العربي الذي يعي�ص حالة انحطاط ثقافية، دليٌل جّيد 
"الأخبار"  تن�سر  األ  الدهماء؟  ونفاقه  الكاتب  �سطحية هذا  على 
في كل معر�ص كتاب باأن الكتاب الأكثر مبيعاً هو لل�سيخ الهرري 

يليه كتاب "كارمن والأبراج"؟!
والغا�سب - التاك�سي اأبو خليل �سّدق نف�سه، والجمهور مكّر مفّر 
)الوا�سح  ال��ق��ّراء  تعليقات  اأح��د  مقالته.  على  معاً  مدبر  مقبل 
يقول:  "اإيهاب"،  ا���س��م  تحت  بنف�سه(  كتبه  خليل  اأب���و  اأ���س��ع��د  اأن 

�سام. يا  غ�سباً"!  وزدنا  اإغ�سب  اأقول:  اأ�سعد  "للبروف�سور 
هكذا تطالب الجماهير المقبلة اأبو خليل باأن "يغ�سب ويزيدها 
)التي  ن�سري  اأ�سالة  اأغنية  له  �ستغّني  ربما  قليل  وبعد  غ�سباً"، 
العتذار  مع  �سديدة(،  "رّده" بمّجانية  في  اأبو خليل  ا�سمها  مّرر 

من نزار قّباني �ساحب الكلمات:
ت�ساُء كما  "اإغ�سْب 

واجرْح اأحا�سي�سي كما ت�ساُء
فاأنت كالأطفال يا )اأبو خليل(

نحّبهم مهما لنا اأ�ساوؤوا".
وا�ست�سهال  الخطاب،  م�ستوى  في  التدّني  هذا  كبير  عيب  عيب. 
الرخي�ص. فب�سربَتْين على  والكام  الحنك  النا�ص بطّق  تخوين 
اأزرار الكيبورد ي�سبح فان عميًا، وفان جا�سو�ساً، وفان ليكودياً 

)و�سف اأبو خليل قّراء حازم �ساغية ب�"الجمهور الليكودي"!(.
وهنا يهّمني التاأكيد على اأن مقالتي هذه لي�ست دفاعاً عن بع�ص 
الباط )ي�ستحّق  م��ّداح��ي  اأب��و خليل من  اأ�سعد  ج عليهم  ه��رَّ َم��ن 
للوّهابية  ع��دّواً  اأب��و خليل  اإذا كان  واأكثر:  اأن يكون هو زعيمهم(. 
اإ�سرائيل،  مع  لأنهما،  الثنَتْين،  اأع��ادي  فاأنا  للخمينية،  وعا�سقاً 
اإلى النه�سة من دونها. ولو كان  اأع��داء ِعلمانيتنا التي ل طريق 
في  اأك��ث��ر  بالذهاب  ل��ي  ي�سمح  )الأدب����ي(  الجريدة  ه��ذه  ترخي�ص 

الكام )ال�سيا�سي( الآن لذهبت.
واأقول لل�سديق حازم �ساغية باأنه اإذا كانت حّجتك في الرّد على 
اأبو خليل هي "اأن من �سرب نهر الن�سر الإلهي لن يغ�ّص ب�ساقية 
اأبو خليل"، فاأقول لك: ما �سّر من �سرب نهر الن�سر الإلهي اإذا ما 

�سرب �ساقية اأبو خليل؟!
ماهر �شرف الدين

ال�سّياب، بري�سة: اأ�سامة بعلبكي.

اأ�سداق  ت���ت���ح���ّولن  ال��ل��ت��ي��ن  ال����م����راأة 
ثكلت  ك��اأم  ت�سرخ  وهي  �سر�سة  نمور 
ينتف�ص  الج�سد  وهذا  اأبناء،  بت�سعة 
كطير مذبوح؛ ج�سد يفقد كل �سيء 
اأن تفقد  وب��ع��د  الأ���س��م��اء.  ���س��ّر  حتى 
تزدان  الوجود  في  �سيء  كل  ال��م��راأة 
تهبط  لكنها  ال��م��ل��ك،  بري�سة  فقط 
كاأيقونة  مت�سّرعًة  للروح  معبد  في 
ْين  ب��ا م��ع��ج��زة. ل��م ي��ب��َق ���س��وى كفَّ
البهو  ال����روح،  ومعبد  مب�سوطَتْين 
اإل��ى ج�سد مري�ص.  ت��ح��ّول  ق��د  فيه 
امراة  ت��ت��راءى  النائي  البعيد  وف��ي 

متاأّهبة للرحيل.
التي  الأخ�����ط�����اء  ه����ي ج����ّن����ة  ه����ك����ذا 
ال��ح��ل��م لي�سّفق  ف��ي��ه��ا ط��ائ��ر  ي��ح��ل��ق 
اأجل  م��ن  ب�سيرتنا  ع��ل��ى  بجناحيه 
اإنه  ب�����س��ري��اً.  اأن ن��رى روؤي���ا و���س��ع��راً 

ال�ساعَر  ياأتي  ل  ال��ذي  الحلم  طائر 
ال�سعرية.  النبوءة  ب�سريات  في  اإل 
يوؤثث  اأن  ح��داد  قا�سم  ا�ستطاع  وقد 
ال��ك��اب��و���س��ي من  اأو ف��ردو���س��ه  ح��ل��م��ه 
المفردات  لتلك  ا�ستخدامه  خ��ال 
المعروفة  ال���واق���ع���ي���ة  ب��اأ���س��م��ائ��ه��ا 
للقارئ، مع تحويلها اأ�سراراً واإ�ساراٍت 
�سعرية ل يمكن اأن نعي كنهها حتى 
في الحلم )طير، راأ�ص طائر، امراأة 
والواقع  الحلم  ���س��م��وات  ف��ي  تحلق 
اإلى غيمة، عيناها طائران  وتتحّول 
الطفولة،  بفهار�ص  ممتلئ  وقلبها 
نار، طلق، طير الراأ�ص( ري�ص اأبي�ص 
اأبي�ص  اإلى بهاء  حالم يحّول العالم 
في  الأخ��ط��اء،  اأو  الحلم  جّنة  وكاأنه 
عر�ص ين�ساب اأمامه البحر كتلويحة 
اإلى  اأحداقها تتحّول  لمراأة الوداع، 

الذهب  د�سي�سة  كاأنها  نمور  اأح��داق 
ال���ت���ي ل ت��م��ت��ل��ك ����س���ّر الأج�����را������ص 
اإلى  المكان  تحّول  التي  المجنونة 
فيها  تتحّول  جحيم  القيامة؛  ي��وم 
اإلى بخار للروح، ثم يعيدها  المراأة 
ال���ح���ل���م، ال���ك���اب���و����ص اإل������ى ال���وج���ود 
ْين  كفَّ معها  تحمل  اأيقونة  لتتحّول 
مقطوعَتْين كتعويذة، تترك الرواق 
البيا�ص،  ال�ساحر  بالري�ص  المتدّثر 
ب���اب الحلم  ف��ت��ح��اول ال���خ���روج م��ن 
ال�سعر هو حلم  األي�ص  منزوية، لكن 
تمايز  ه��و  ه���ذا  اإذاً  ن���ه���ارّي؟  ي��ق��ظ��ة 

ال�سعر الب�سري.
"في  ب��م��رب��ع  ال���ف���ائ���ت  ال����ع����دد  ف����ي  ورد   *
"ال�سحراء   المادة  ا�سم  المقبل" اأن  العدد 
وب�سريات ال�سعر"، والأ�سح اأنه "الأ�سطورة 
الأبدي". ال�����َع�����ْود  ون���ظ���ري���ة  ال�������س���ع���ري���ة 
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عموديًا
في  الأول���ى  الكلمة   - برطاناته  ا�سُتهر  قديم  عربي  �ساعر   -1

عنوان ديوان ال�ساعر اللبناني رامي الأمين.
2- الحرفان الأولن من كنية �ساحب ديوان "مدينة با قلب" 

- اإلهة عراقية قديمة ذكرتها اإنهيدوانا في ق�سائدها.
"المرّقط" )معكو�سة(  3- مت�سابهان - كنية �ساعر لبناني له 

- يب�سط.
4- ال�سم الأول ل�ساعرة لبنانية �سابة �سي�سدر لها قريباً ديوان 
"�ساأق�ّص على الن�سيان حكايات طويلة" - كلمة مو�سع خاف 

دائم اأو اإجماع دائم لدى ال�سعراء )معكو�سة(.
5- الأح��رف الأول��ى من ا�سم �ساعر لبناني له "مقام ال�سروة" 
الكريم  عبد  الفل�سطيني  ال�ساعر  لقب  م��ن  الثاني  ال���س��م   -

الكرمي )معكو�سة(.
6- ال�سم الثاني ل�ساعر ُعماني �ساب له "حياة بين �ساهدَتْين"  

- عنوان مجموعة لنزار قّباني رثى فيها جمال عبد النا�سر.
7- الأحرف الأولى من ا�سم �ساعر لبناني له "تفاحة نيوتن" - 
كلمة وردت في عنوان الديوان الثاني لل�ساعر اللبناني محمد 

بركات )معكو�سة(.
8- فاكهة وردت في عنوان كتاب لل�ساعر اللبناني ناظم ال�سّيد.

9- الأحرف الأولى من ا�سم �ساعر عراقي توفي في هولندا له 
يقّدم  لبناني  واإعامي  ل�ساعر  الأول  ال�سم  ما" -  �سيء  "ظّل 

برنامج "خّليك بالبيت" )معكو�سة(.
10- ا�سم المجموعة الأولى لأن�سي الحاج )معكو�سة( - ال�سم 

الأول ل�ساعر اأردني من اأعماله "مرتقى الأنفا�ص".

اأفقيًا
1- عنوان المجموعة الأولى لل�ساعر اللبناني جودت فخر الدين.
2- الكلمة المتّممة ل�سدر بيت ال�ساعر الأندل�سي ابن �سهيد: 

�سكرُت للدهر ح�سن ما... - طائر ماغوطّي )معكو�سة(.
جيم"  "اآية  ل��ه  م�سري  �ساعر  ا���س��م  م��ن  الأول����ى  الأح����رف   -3
)معكو�سة( - الكلمة الأولى في معّلقة لبيد بن ربيعة العامرّي.

الحمل
يدك التي تق�ّسر نهارات هذيانها

تتعّرى تحت �سم�ص �ساطعة.

الثور
اأوقْد لل�سحراء �سفوح ال�سراخ

وللفجر، لّوْح بحجر العقيق
نار ال�سروق �ستمحو ف�سوًل

اآهلة بالدماء
وتاريخاً ملّطخاً بالنزق.

الجوزاء
ب بالنجوم، يوقظ الج�سد المخ�سّ

رع�سته
وال�سفاه المبّللة بر�ساب الع�سب

تطلق مرايا الليل، بن�سوة الفاتح.

ال�سرطان
ته�ّص  ال���ط���ري���ة،  اأم��ا���س��ي��ك  اأ����س���م���ُع 

طحالب الندم
اأ�سمُع بعثرة الوقت في الهذيان اأ�سمُع 
اأ�سمُع  وو�سو�ساتهم  اأ�سافك،  عظام 

ال�سماء، تذرف الخطوة المتعّثرة
خطوتك التي توقد قنديل الأ�سئلة.

الأ�سد
اأي���ام���ك ب�سظايا  ع��ال��ي��اً، رّم���م زئ��ي��ر 

الدفء.

العذراء
غواية الريح، هي الأخرى تجثو

على بعثرة الرماد
كجمرة  الغناء،  غبطة  الليل  وتمنح 

تتمّوج.

الميزان 
ل�سيء �سوى الجهات، توقد يقظتها

واأنت، توؤاخي اأ�سابع التيه.

العقرب
قبالة النافذة الم�سرعة، تقف نجمة 

عارية 
تحّدق في مراآة.

القو�ص
ُخذ البحر وَتَعاقبه

ُخذ الموجة وحناء م�سراتها
ُخذ يقطين الفجر، ُخذ ن�سيده.

الجدي
من اأجل فتنة ال�سوء، وبقايا ده�سته

افتْح ذراعيك لمو�سيقى المطر.

الدلو
اأ�سابع  ع��ل��ى  ال��م��ن��دل��ق��ة  الأ����س���رع���ة 

الريح، �ستم�سي
تجوب عباب الأنا�سيد وثمة نوار�ص، 

تمنح الف�ساء هديل النعا�ص.

الحوت
اأ����س���ي���اء ك��ث��ي��رة ���س��ت��ه��ط��ل، ك��م��ا هي 

ال�سباحات
. وبهديٍر مدوٍّ

�شعر: اأوروك علي

من  الأول����ى  الكلمة   - ب��ودل��ي��ر  الفرن�سي  ال�ساعر  األ��ق��اب  م��ن   -4
ق�سيدة "�سورة القطيع" لل�ساعر الم�سري رامي يحيى التي كّفره 

ب�سببها اأحد اأع�ساء مجل�ص ال�سورى ال�سعودي.
5- ا�سم ابنة ال�ساعر اللبناني غ�سان جواد.

6- متنّبي )مبعثرة( - ال�سم الأو�سط من ال�سم الثاثي لل�ساعر 
القروي.

�سعره  ف��ي  زّي���اد  توفيق  ذك��ره��ا  م��ن  اأك��ث��َر  فل�سطينية  مدينة   -7
)معكو�سة( - ال�سم الأول لموقع �سعري عربي معروف )معكو�سة(.

 - �سقرا  اأب��ي  ل�سوقي  الأول  ال��دي��وان  عنوان  الأول من  ال�سم   -8
الأحرف الأولى من ا�سم �ساعر �سوري له "الماء البارد".

9- الكلمة الأولى في ق�سيدة "الموت في الغابة" لمحمود دروي�ص 
- مادة ل ي�ستعملها اأحمد عبد المعطي حجازي )معكو�سة(.

10- عنوان مجموعة �سهيرة لل�ساعر اللبناني ح�سن العبداهلل.

بي الر�سَمْي خم�سة فوارق، عليك اأن جتدها:
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"�الأديب"  مجلة 
�ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة 
�ألبير  ل�ساحبها 
�أدي�������ب ك��ان��ت 
زمانها،  فريدة 
ك���ت���ب ف��ي��ه��ا 
منها  وت���خ���ّرج 
"نجوم"  جميع 
�ل����م����رح����ل����ة 
�أر�سيف  �لالحقة، 

"�لغاوون".

مغامرة فانتازية عاطفية جاحمة.
الم�ستقبل
"ل�ليتا" ناب�ك�ف، من حيث العالقة بني رجل م�شّن و�شبية  رواية قد تقرتب يف مفه�مها من 

�شابة، لكن رفاعية ينح� اأكرث اإىل الت�شاوؤل ح�ل الفن واحلياة.
ال�سفير

رواية تعتمد دفقات وجدانية عالية ورومن�شية م�شح�نة بعاطفة حب تقليدية.
االأخبار

رواية متفّردة كاأنها كانت م�شروع ق�شيدة حتّ�ل اإىل رواية مل تفقد �شحر ال�شعر وال لغته. 
 عبد الرحمن مجيد الربيعي

ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��ف��ح��ة ف���ي العدد 
الفائت وقع خطاأ في تاريخ مادة 
ب�"كانون  ��ع��ت  ُوقِّ ح��ي��ث  "بيان" 
اأنه  وال�سحيح   ،"2008 ال��ث��ان��ي 
ومثله   ،"2008 الأول  "كانون 
ما  بها،  الُم�ست�سَهد  المادة  تاريخ 

اقت�سى الت�سحيح والعتذار.
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بنات" "�سّكر  في  لبكي  نادين  ن�ساء  اإل��ى  تحية 

امراأة تلّم من طرقات لهثة ورق رجل 
غادر عمرها الخرف نخر �سخر روحها 
تلوح  �ساطىء  با  ام���راأة  النتظار  ملح 
ل�سفن الوهم ويقودها الزمن اإلى ربيع 

تت�ساقط اأوراق خريف. 
***

امراأة تحفر باأ�سابع الذئبة لوح حكايته 
ياأتي  ل  رج��ل  لجبن  ت�سعل  ت��ح��دث  األ 
تقرف�ص  م�ستحيل  م��ن  ك���ون  ق��ن��ادي��ل 
في عتمة دمعها وتن�سج بانتظار قامة 

حلم ل ت�ستحق كّل ذاك القتل 
***

هي با غ�ساء يغطي عار الجميع اأ�سابع 
با عذرية ت�سير ترتق ما يود الآخرون 
�سارب  على  وتحر�ص  الخديعة  زغاريد 

ل يجروؤ المراآة 
***

امراأة تلتقطها الكاميرات بفّك الو�سوح 
التخّفي  ب��م��ل��ق��ط  ال��ت��رّه��ل  ج��ل��د  ت�����س��ّد 
ال��ع��م��ر مهّرج  ف���ج���اأة ح���اج���ب  ي�����س��ق��ط 
ط��ائ��ه ل��ت��ه��وي ف��ي ج��ب ع��ت��م��ه البارد 
الزلق  الطفولة  ب�سور  تتم�سك  ام���راأة 
ول تفتاأ عجلة الوقت بالعبور على جلد 
النكما�ص والخوف امراأة غادرها موكب 
ال�سبى فا�ستعل قلبها ومي�ساً من جنون

***
الطبيعة  خ���ط  ال�����دور  ي��رب��ك��ه��ا  ام������راأة 
ال��خ��اط��ئ م�����س��ار ت��ع��ّرج ق��ط��اره الداهم 

امراأة بحنان رجل كامل من رفق
ليل  خ�سات  في  �سوئها  اأ�سابع  تن�سّل 
ام����راأة  ال��ب�����س��ا���س��ة  فت�سهق  ال��م��خ��ت��ل��ف 
اأ�سابت هدف ج�سدها و�سدمت بجنون 

ال�سرعة جثة ال� يجب!
***

بالأحمر  ح��زن��ه��ا  راأ������ص  ت�����س��ب��غ  ام������راأة 
رغباتها  اأظ��اف��ر  ت��ق��ّل��م  ه����و...  لير�سى 

الأمل  ب��ال��ون��ات  تطير  ه����و...  ل��ي��ه��ن��ىء 
تترّدد  ه�����و... ل  غ����ده  ���س��ّن  ل��ي�����س��ح��ك 
ب���اإط���اق ال��ر���س��ا���ص ع��ل��ى ق��ل��ب هي... 
ف���اج���رة ه���و يتطفل  ب��ف��ظ��اظ��ة  ل��ي��ح��ي��ا 
نب�سها وينام على نقط نزفها في الغرف 

الخلفية اأو تحت �سرا�سف النحيب
***

ب��اإب��رة الخجل ث��وب زمنها  ام���راأة ت��درز 
طفلة  باإ�سبع  رج��ل  طيف  تلم�ص  ال��رث 
داكَن  روَج  ت�سع  فيحترق  ال�سبعين  في 
على اأزرق ارتجافها تخفي بيا�ساً نازف 
تتفتح  ام��راأة  الن�سل  بثلجه  راأ�سها  �سّج 
في الخجل والترّدد تفتح نوافذ نهَدْيها 
لعبور نافر من لم�ص ت�سرع ال�ستائر اإلى 
اإحكام رتاجها الأبواب اإلى اإي�ساد خفقها 
ال�سهوة  �ساَقي  محو  اإل��ى  المكان  ي�سرع 
بممحاة الا ال�سارمة الفرم امراأة من 
زنبقاً  وتتفتح  هذيانها  ورق  تلّم  بّد  كل 
والغام�ص وال�����س��ّري  الُمعتم  ف��ي  اأ���س��وَد 

وفائي ليال

اأحمد �شافعي

ا�ستريت اليوم قّطًة من ال�سوق 
ها بعُد لم اأ�سمِّ

)�ساأ�سّميها "�سوقية"(
وبرتقالًةً

- ماذا �ستفعل ببرتقالة واحدة؟
اأرميها  �سوف  البائع  اأيها  يا   -
تجري  ف�����ا  ال�����ب�����اط  ع����ل����ى 

خلفها القطُة
اأما اأنا ف�ساأجري وراءها

ولكن بعينيَّ
وهكذا ل اأتعب اأبداً من الجري.

***
اأنا �سعيد لأنني اأحّل م�سكاتي 

بنف�سي،
في  �ساأحمل  لأنني  �سعيد  واأن��ا 
)الُمولد( �سينيًة من النحا�ص،

�سينيًة كبيرة...
عليها ب�سبو�سة، 

ب�سبو�سة كثيرة...
كل  اأق�سر من  واأك��ون ق�سيراً، 

النا�ص
فياأكلوا من فوق راأ�سي

وهكذا اأتخّفف من حمولي،
وفي نهاية الطريق - بالمعنى 

الفل�سفي للطريق -
ل يكون في ال�سينية اإل الع�سل
واأنا لذلك لم اأحمل جّرة ماء

لأن���ن���ي ف���ي ن��ه��اي��ة ال��ط��ري��ق - 
بالمعنى الفل�سفي للطريق -

م��ا ك��ن��ت لأج���د ف��ي ال��ج��ّرة اإل 
ال�سوائب.

هذه هي ق�سة الجّنة والنار:
منه  اهلل  ع�����ب�����اُد  ي�����اأخ�����ذ  م�����ن 

ب�سبو�سًة ينفحه اهلل الع�سَل

اإل  ي��ح��م��ل  ل  وم�����ن 
ال����م����اء ي���ج���زي���ه اهلل 
الذين  اأم��ا  ال�سوائب 
اأي  ي�����ح�����م�����ل�����ون  ل 
يخطفون  ب��ل  ���س��يء، 
ال������ب�������������س������ب������و�������س������ة، 
اأ�سابعهم  ويغ�سلون 
ف����ي ال������ج������رار، وه���م 
الأغ���ل���ب���ي���ة، ف���ه���وؤلء 
الطريق  ن��ه��اي��ة  ف���ي 
الفل�سفي  بالمعنى   -
يجدون   - ل��ل��ط��ري��ق 
اأ�ستطيع  ل  مفاجاآت 
اأنني  اأحرقها، مع  اأن 
اأح���رق���ه���ا،  اأن  اأري�������د 
اأحرقها  حين  واأري���د 
بارداً،  الجو  يكون  اأن 
في  اأك���ون  اأن  بمعنى 

زنزانة في جولج في �سيبريا؛ 
ال���وق���ت حري�ص  ط�����وال  ف���اأن���ا 
على اأن تكون لأفعالي جدوى، 
وهذا اأثقل حمولي، وهو لي�ص 
ب�سبو�سة، وهو لي�ص ع�سًا، اإنه 

�سينية كبيرة من النحا�ص
فافهموا اأيها النا�ص

***
اغفروا لي 

قلت "افهموا اأيها النا�ص" من 
باب التقفية فقط.

قلتها كي اأ�سيف جماًل
فالقوافي جميلٌة وانظروا اإلى 

الخمر والعمر
اثنان  اأن يجل�ص  األي�ص جميًا 

مثلهما معاً 

ان��ظ��روا ك��م ه��م��ا رائ��ع��ان على 
حافة الق�سيدة العمودية

اأ�سبح  اأن  اأت��م��ن��ى  �سخ�سياً  اأن���ا 
حيث يدّليان اأقدامهما

واإن كنتم اإلى الآن لم تغفروا لي 
فاعلموا اأنه من قبيل التقفية 
اأن ���س��ار ل��ن��ا ع��ي��ن��ان، واأذن�����ان، 
و�ساقان،  ومنخاران،  وذراع��ان، 
ل��ق��د ج��ع��ل اهلل ك��ل واح����د منا 
ذاته، ف�سبحان اهلل،  مقفى في 
واإذا اأراد �سخيٌف اأن يف�سد عليَّ 
والق�سيب،  بالل�سان،  نظريتي 
ل��ه وم��ا م�سلحتك في  ف��اأق��ول 
ه���ذا ي���ا اأخ�����ي؟ ث���م اأداف������ع عن 

نظريتي بمهارة:

ول���م���اذا ي��ا ع��ب��ق��ري زم��ان��ك ل 
ت��ذّك��رن��ي ب��ال��ق��ل��ب، ف��ه��ل جعل 
اهلل لرجل قلَبْين في الداخل؟ 
مريَئْين؟  ط���ّي���ب،  ل.  ط��ب��ع��اً 
لأن  ه��ذا  ل.  ل.  بنكريا�َسْين؟ 
ال�سكل.  م���ن  ج����زء  ال���ق���واف���ي 
والأع�ساء الداخلية لي�ست من 
هذه  وبموجب  الإن�سان.  �سكل 
النظرية يجب اأن يبقى الل�سان 
األ نتكلم؛  في الداخل، بمعنى 
ال�سفة  ع��ل��ى  ال�����س��ف��ة  ف��ت��ب��ق��ى 
البديعة.  لل�سيمترية  نموذجاً 
وك���ذل���ك ال��ق�����س��ي��ب، ي��ج��ب اأن 
اأعني داخل  يكون في الداخل، 
اأحد اآخر. وتتاأرجح اإلى الأمام، 

واإل��������������ى ال����خ����ل����ف، 
واإل���ى الأم���ام، واإلى 
ال������خ������ل������ف، واإل���������ى 

الأبد... خ�سيتان 
من دون خ�سيَتْين، 
ه���ل ك���ان ي��م��ك��ن اأن 
يوجد اإن�سان )دعكم 
ال�ستثناءات  م���ن 
مقفى  ال��م��ق��ّد���س��ة( 

في ذاته؟
***

ال�ساعة الآن الثانية 
ع�سرة م�ساء

وكل ما في المدينة 
نام

ال�سباح  اأت����ع����ّج����ل 
لأخ�������������رج واأق�����������ول 

للمدينة:
موالد  ل  التي  المدينة  اأيتها 

فيها
ه����ذا ي��ع��ن��ي اأن����ك ط��ال��م��ا كنت 

مدينة با قّدي�سين
با  "مدينة  اأن���ك  يعني  وه���ذا 

قلب"
اأن���ك ل��ن تقّدمي  وه���ذا ي��ع��ن��ي 
تفعيلة  �سعراء  اإل  العالم  اإل��ى 
يتوقفون عن الكتابة وتح�سل 
ال������دول������ة على  م�����ن  ج���ث���ث���ه���م 
�سلعاء  تعي�سها  اإ�سافية  ُم��دد 

وحقودة
اأت��خ��ّي��ل م��ن��ظ��ر ال��م��دي��ن��ة وقد 
فاكتاأَبت،  بالحقيقة  اأفحمتها 
ب��ّد قد  اأح��داً ل  اأن  فيتبّين لي 
الكام  ه��ذا  لها  وق��ال  �سبقني 

بالحرف
ه����ذه ال��م��دي��ن��ة ت��ح��ت��اج اأح�����داً 
قدَمْيها؛ )طريقة  يم�ّص بطن 
اأننا  م��ع  لل�سحك،  م�سمونة 
لأ�سباب  ن�سحك  ال��غ��ال��ب  ف��ي 
واحد  "مّرة  اأن  وم��ع  معنوية، 
لم�ص بطن قدمه" لي�ست نكتة، 
والمدن  م�����س��ح��ك��ة(  اأن���ه���ا  اإل 
بيوتها،  تهتّز  ل  ت�سحك  حين 
ولكن قد - اإن كنا محظوظين 
وتظهر  م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا،  ت��ه��ت��ّز   -
ك��ت��اب��ات �سواء  ال���ج���دران  ع��ل��ى 
اأو الكبار تكون  كتبها الأطفال 
والباعة  المعاني،  من  خفيفة 
يلعبون  والع�ساكر  ال��ج��ائ��ل��ون 
والنا�ص  العي�ص،  اأكل  لعبة  معاً 
فتقول  م�����س��ج��د  اإل������ى  ت��ن��ظ��ر 
فانو�ص  اأك��ب��ر  ه��ذا  "هييه... 
وال�سابط  رم�سان"،  ف����ي 
ح������ي������ن ي�����ت�����ع�����ب م��������ن ح���ف���ظ 
قاتل  ي�سبح  اأن  يمكن  الأم���ن 
لي�ست  وال��م��ط��رب��ة  ال��م��ط��رب��ة، 
ليحّبها  ت��غ��ّن��ي  اأن  م�����س��ط��رة 
اأي�ساً،  وال�����س��ع��راء  ال��ج��م��ه��ور، 
يغّنوا،  اأن  م�سطرين  لي�سوا 
تفقد  ال��ب��ري��ئ��ة  وال��ك�����س��اك��ي��ل 
ورق����ة ه���ي الأك���ث���ر ب�����راءة هي 
التي تجمع بين قلَبْين )مجاز 
م��ر���س��ل( ي��ت��ن��اك��ح��ان، وم���ن ثم 
ت��ه��ت��ّز خ�����س��ي��ت��ان، م���ع حر�ص 
على األ ياأتي اإلى العالم اإن�سان 
�سغير مقّفى، وهكذا فالمدينة 
ف�سيلة  تكت�سب  ت�سحك  التي 
اأن ت�سبح تقريباً ق�سيدة نثر. 

تقفية النقاب؟

كلما ارتفعت ت�سّرب اإليها �سّكير بانتظار عينه �ساقه وابنه. اأنا خم�ص 
عذراوات على بّوابة اأور�سليم. اأحمل قناديل مقلوبة. َتخرج مني طيور 
كناري تتنّزه بالريح ك�سّم. اأبدو عارية دون حقيبة. اأجمل حزن علّي 
هو الوقت لأنه دون جدران. اأُحيك بحراً على مقا�ص ال�سرفة. ال�سرفة 
ُيدّللها بحر وفنار وكّفَك تتح�ّس�ص نحَت ال��وردة. اهلل بالثلج النادف 
الربيع.  ُيقبل  تمتّد حتى  المداخن.  اأعلى من  اأََن��ُت��َك  ب��ال��وردة  اأن��ت 
تبدو عادياً برفقة امراأة. رائعاً برفقة حزنَك. تنتظر ال�ستاء لتعرف 
كم نما ال�سوك. في ف�سل ا�سمه مهما حدَث اأظ��ّل اأحّبَك.اأنَت بعمر 
ِفرا�ص الغانية تتقا�سم الدفء مع كّل �سيء. كّل �سيء اإل قلب الغانية 
ِقْدر  ام���راأة كما ل ق��رار لجهنم. وجهك  ودينارها. فا ق��رار لقلب 
عتيقة اأفعندما تته�ّسم تكن ُحْمَق ماء ُيكّرر �سوته؟ اأنا واأنت لي�سعر 
اأْبقيَت  كتفه  الباِبل عن  نف�َص  ال��ذي  اأن��َت  بالوحدة.  بيننا  ال��م��وُت 
الحرَب تعويذة. �سعَت في طريق من خطوَتْين وباتت الأغال اأو�سع. 
اأنا واأنَت حتى تتجّمد النار في اآخر الأر�ص. وتكون كلمة "اأحّبَك" غارة 
جوّية ت�سحو منها الحجارة. ما حدث بيننا ي�سبه ما يزيد بين ال�سماء 
والأر�ص. معاطف. ما حدث بيننا ي�سبه ما يزيد بين ال�سماء وال�سماء. 
نظرة حبي�سة. ا�سمَك بعد الحرب مجنون. اأحّبك يا مجنون لأنك 
اأ�سرُع من َلَعق عن َنْهدي موجًة. ل ترم�ص حتى ل توجع جرحي. 

َك... َرَم�ْسَت فاَتك قطار. ازددَت محطة َتتبع الآخرين وَتُخ�سّ

رجاء ناطور
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اأحمد فرحات

فراٌغ يتناثر حول �َسَفٍق مثقوْب
مثَل َزَبٍد اأ�سفَر

يطفح من �سرايين البحْر
يتعّرى اأُُفٌق

ق جبٌل من معاطفه يتعرَّ
تتعّرى زنبقٌة من َدثار َن�َسِغها

يتعّرى غيٌم
من بّلوراته المنك�سرة

يتعّرى �سوٌء في ف�ساٍء يغ�سلُه غباْر
فراٌغ  /  فراغ
المدى فراْغ

الظلُّ الذي يحاوُر �سجرَتُه

فراْغ
ال�سكوُن الذي يرّن في حيطان

ذاك��رٍة خاطئة
فراْغ

ِة الن�سياُن الذي يلتاُث بحا�سَّ
�س����م��ٍع معطوبٍة

فراْغ
�سيٌء مما نتفّوه بِه

فراْغ 
نحن في عالم المنبوذيَن
ب في البحر زوارَقنا  نتعقَّ

وفي المدن

نبحث عن خرائَب 
دّمرتها حرٌب مجنونة 

وفي المقهى
ن�ساأل عن نادل ي�سقينا اأقداحاً

من �ساٍي رديْء
ه��ك��ذا ن��ح��ن ي�����س��لِّ��ُل��ن��ا )ظ��ل��ُم ذوي 

القربى(
ونغرُق في متاهات
مثَل �سّيادي �سمْك

ن�سجر من �ِسباك ال�سيد
عندما يخذلنا بحٌر هائْج

ْي ُحَنيْن( ونعود اإلى اأ�سولنا )بُخفَّ

ل بحَر، ول �َسَمَك  
ُي�ساف  اإلى وجبات طعامنا

هكذا نحن
منبوذوَن نخ�سر �سداقاتنا

بينما يربح المرابوَن
بحراً يفي�ص باأنواع المّحارات

واأف�سل الأ�سماْك
متبّطرون ، نحُن

يبقى الفراُغ  يقتاُت من اأع�سابنا
ويت�سرنق

حول اأ�ِسّرِة مخادعنا
اآناَء الحرب واأطراَف ال�ساْم

�شمر محفو�ش

اأيها ال�سنم المكتفي باأناْك
في  المكوِكُب  الجاهليُّ  اأيها 

جرح بابَل، ماذا
دهاهم، وماذا دهاْك؟

كانوا  ال���م���ري���دوَن  ع���اب���دوَك 
يفي�سوَن نحوَك

َتترى قوافَل
من ح�سرموَت ومن قندهاْر

كنَت ملَح ترانيمهْم
كنَت في فمهْم:

تابًا و بهاْر
ز ثوَب  واختماراً ل�سم�ٍص ُتطرِّ

ال�سباْح
تتراق�ص حولَك

- في الكرنفالِت -
اأ�سهى الجواري

وُت�سرب 

دوَنَك ماأى
القداْح

ُد  المتر�سّ ال�������س���ن���ُم  اأي����ه����ا 
وَمهْم كّل حيْن قدُّ
م�ن�ذ ب��س�ع �سنيْن

ع���اب���دوَك ا���س��ت��ف��اق��وا روي����داً 
رويداً من الغثياْن

ه���ت���ف���وا ال����ي����وم �����س����ّدك في 
ال�سّر:

هذا جباْن
اأح�����������َرق�����������وا ف�������ي ال����خ����ف����اء 

قرابينهم، ثّم  زاغوا اإلى
ِقبلة من دخاْن

با خجٍل من  َتعرى  األأن���َك 
�سواَك، ول�سَت 

تجوع ول�سَت تقول، م�سوا
خلف نع�ٍص غريٍب وقالوا:

�سُن�سقط عّنا العقاْب
اأن�سوطًة  ال�����س��رائ��َع  وُن�����ّس��م��ي 

وُغراْب؟

هْم يغاروَن منَك، فا تنجرْح 
كالبخوِر

ط���واَك  م���ا  اإذا  ت��ت��ع��ّج��ْب  ول 
زماُن نبيٍّ

وَمه - عامداً - في  وَعّلَق قدُّ
يدْك،

لَيكيَدَك اإْن �ساَق �سرُّ اللغاْت
ويم�ّسط وجَهك بالافتاْت

�سائحاً:
ولم  ا���س��ت��ف��اق��وا  "عابدوَك 

ت�ستفْق
ولهم،  ل���ي  الأر�������ص  ف���ات���رك 

واحترْق".

خلدون عبد اللطيف

م��ذ حلم اأن���ادي���َك: ق��ي��وم... يا 
ال��ف�����س��اء حولي  اأن�����ت  ق���ي���وم. 
اإليك. اأرفع يدّي طالبًة كم�سة 
مت�سكعة  كمثل  لي�ص  ح���روف 
عابرة، ل بل كعابدة عارية اإل 
منَك كم نب�ساً يلزم زّفة الروح 
الطقو�ص  ن��ج��م��ة  ت��ت��ف��ت��ح  ك���ي 
ت����ك����وك����ب ال������ن������دى ال���ن���ا����س���ب 
ب���ال�������س���وع. ل���ك ال�������س���ذا، ولي 
الطليقة... �سحكتك  ���س��غ��ب 

***
ع��ن غيمة  ف��ي ج�سدي  اأف��ت�����ص 
ق���رن���ف���ًا م���ن رفيف  ت���ه���ّدل���ت 
بالمطر  ال��ع��ال��ق��ة  اأ����س���اب���ع���ك 
وتجيئك  ب��ال�����س��وء  ت��ع�����س��ب��ن��ي 
ت�ستهي  اإذا  ط��ّي��ع��ة  الأق����م����ار 
تنت�سل  الخفيف  ال��ن��ور  ة  ف�سّ
المجّرات اأ�سّعتها وتلقي عليك 
المدارات  تلّف  اللحن  �سواظ 
وتغزلني فر�ساً من ماء كغابة 
م�سكون  ن���ب���ي  اإي�������اف  ت����ق����راأ 
المت�سّوقة  وال��ل��غ��ة  ب��ال��زع��ت��ر 
والنّوار  الزيزفون  مبتداأ  اإل��ى 
ناه�ساً من ج�سدك اإذ تنادي... 
اأقرب،  ت�سير  ال�سماء...  تدنو 

وتفقد ظّلها الأ�سياء.
***

لنهارات قد تاأتيك وبها مع�سية 
ال�سمت  ه���ذا  ���س��ي��ح��ار  ال���زه���ر 
تحتطب  ك��ي��ف  ال���م���ت���خ���ّي���ل... 
الغيم الناطق بالنار المقّد�سة 
ختام  ح��ت��ى  ال�سهقة  واأط��ي��اف 
الأغنيات لحظة تفرغ الأ�سياء 
من طوفانها العلني؟ ثمة من 
���س��روق��ك وك��ن��ت تر�ّص  اأي��ق��ظ 
اأنت  اللون على وجه الماء. يا 
ال��ف��ا���س��ل بين  اأي غ��رب��ة ل��ه��ذا 
الحلم وذاته؟ اأي فا�سل اأو�سع 
من الن�سيد ومن ال�سهيل كلما 
ال���دخ���ان؟ ل��م ي��ع��د كافياً  ه���ام 

الورق  اأ����س���راك  ول  لأ����س���رارك 
النجم  ب��ق��ل��ب  ����س���داك  ف��ع��ّت��ق 
اإلى  بالغوايات  عائماً  وارت��ف��ع 
ال�سوء  ب����ك  ي����ت����ن����ّدى  ح���ي���ث 
بكل  ال�ساخبة  ال�سيحة  نحو 
ت��ل��ك الأن���خ���اب. ط��ي��ن وحنين 
مرايا  اأنهار  ب�سيرة  و�سباحات 

جمر اأخ�سر بهذي الأر�ص.
***

كرائحة  الأل��ي��ف  ب��ال��ح��زن   ...
اأريق اللغة بين  اأّمي وغيومك 
اأغاٍن  لتتبرعم  وال�سدو  يديك 
اأنتظر  زل��ت  م��ا  بعد.  تولد  ل��م 
م���ط���راً خ���راف���ي���اً واأن���ت���ظ���رك. 
م����ا يجوز  ب���ي���ن  ن����ف����ّرق  م���ت���ى 
وب��ي��ن م��ا ل ي��ج��وز ب��وح��ه من 
ن��ت��ل��ق��ى طعنة  ال��ح��ري��ق ح��ي��ن 
باأغلى  الق�سيدة  وتنبثق  ن��ور 
ه��زائ��م��ن��ا ال��م��م��ت��ع��ة... واأن����ت 
جّنتي.  ادخ���ل���ي  اأْن  ت��دع��ون��ي 
بالموج  مزروعة  حدائق  قلبي 
وال���ب���ح���ر ف�����س��ي��ح ول��ي�����ص على 
بع�ص من  ���س��وى  ال��م��اء  جبهة 
الما�سية...  ال��ل��ي��ل��ة  اأح������ام 
واأح��ب��ك عا�سفاً  ال��ب��ح��ر  اأح���ب 
اأنتمي.  واإل��ي��ك  اإل��ي��ه  و���س��اف��ي��اً 
ي�سنع  ل��م  ال��رب  اأن  ل��و  اأتمنى 
تكون  ه����ل  اأن�������ت  ول  ال���ب���ح���ر 
والبحر؟! غ��ي��رك  وم���ن  دن��ي��ا 
البهجة  ب��ي��ن  الم�سافة  اأي��ت��ه��ا 
بالحنين.  ����س���اأن���ف���رد  والأل�������ق 
واأنت  اأب���داً.  ت�سعفني  ل  اللغة 
فينا  دم  اأج�����ل  م���ن  ���س��اك��ب��ه��ا. 
معي  وت�سمد  �ساأ�سمد  توّحد 
تتدحرج  اأن  ال��ث��وان��ي  ول���ك���رة 
ب��ي��ن وج��ع��ن��ا وق��ب��رن��ا؛ موجع 
كاعتزام  واأن����ا  ال��غ��ي��اب...  ه���ذا 
اأم����ّد دم���ي وم���ا ي�ستند  ال��م��وج 
انكفائه  ع���ن���د  ال����رم����ل  اإل����ي����ه 
لم  ك��اأن  وينام  اإليه عريه  ي�سّد 

ويم�سي  ���س��ّف��اف��اً  الأل����ق  يف�ص 
ظريف  ي��ا  للخ�سرة.  ب��ال��روح 
ت�سبل  بالربيع  مّت�سحاً  ال�سدو 
الر�سيق  نومك  على  الف�سول 
وت�سيل قطوف الندى ل�سم�ص 
وتتغرغر  الج�سد  نخلة  ت�سكن 

بالغيمة القادمة.
***

بين  ت��م��ت��ّد  وح��ي��دة  ليلكة   ...
مايين  تكفي  وي��دي  ظالك 
الوقت  ت����اأخ����ر  ق����د  ال���ع�������س���اق. 
ن�ستيقظ  ل���م  ون���ح���ن  ك���ث���ي���راً 
ب��ع��د ع���ل���ى... ال��ق��ب��ل��ة الأول�����ى 
تجه�ص  اإذ  ال���روح  ان�سطار  ه��و 
بالحنين تنفخ فيه كن فيكون 
ال��م��دى واأك���ون���ك! م���اذا يقول 

لك قلبك؟ اأن�ست.

من  بّد  ال  الدروب  تعُب  كان  اإذا 
مناداته، فال ت�شّمنه "ملاذا" الأنه 
حتيله  ال  تق�شرينا  على  �شيعكف 
ال  ا�شت�شالحها،  يجب  مراعَي 
الف�ؤو�س  من  ابتكرناه  ما  تعّطل 
لفرك التاج، ال تنتج ثمارًا وتعكف 
تقنِت  ال  االإبط  اإىل  �شّمها  على 
ال��ش�ل الذي يقر�س �شالكيه...



المتحدة،  الوليات  في  المقيم  اأو  المواطن،  ياحظ 
حين يتجّول في الأ�سواق والمحات التجارية اأن كل 
ب�99  دائماً  ينتهي  �سعراً  تحمل  كلها(  )تقريباً  ال�سلع 
مثًا،  دولرات   5 ال�سعر  ي��ك��ون  اأن  م��ن  ف��ب��دًل  �سنتاً. 
ي�سبح 4،99 مع تكبير الأربعة وت�سغير ال�99 بطريقة 
المعروف  الأ�سلوب  اأحياناً. هذا  ت�سبح معها لمرئية 
هنا،  عليه  ُي��ط��ل��ق��ون  ك��م��ا  الم�ستري"  ���س��دم  "عدم  ب��� 
بعيد،  اأم��د  منذ  الت�سويق  ف��ي  النف�ص  علم  م��ن  يفيد 
واأخرى  دولرات   5 ثمنها  �سلعة  بين  قارنت  اإذا  فاأنت 
اأن الفارق  اأرخ�ص، مع  4،99 �ستجد باأن الثانية  ثمنها 
بين ال�سلعَتْين �سنت واحد �سترميه على الطريق فور 

خروجك من المحّل!
بح�سب  ناين"  "النايني  اأو  ناين"،  ال�"ناينتي  ه��ذه 
وجعلتني  مكان،  كل  في  طاردتني  الأميركي،  اللفظ 
اأتذكر لعنة هذا الرقم في عالمنا العربي حيث جميع 
الحّكام يح�سلون على النتيجة نف�سها في ال�ستفتاءات 

والنتخابات: %99.
لم  الأميركيين  والمواطنين  ال��م��رّوج��ي��ن  اأن  ف��ّك��رت 
ي�سمعوا بهذه اللعنة، فهم يطّبقون - على غير دراية 
"لي�ص  ال�سهير لوركا:  ال�ساعر الإ�سباني  منهم - قول 

على العالم اأن يكون بهذا الت�ساع".
�سورة  تعطيك  ب��اأن  كفيلة  قليلة  ل�سهور  هنا  الإق��ام��ة 
وا�سحة عن اأ�سئلة تحار في اإجاباتها واأنت في العالم 
من  الرقم(  هذا  على  )اللعنة   %99 فتقريباً  العربي. 
�سيئاً  يعرفون  ل  العاديين  الأميركيين  المواطنين 
و�سّدام  بن لدن  اأ�سامة  ا�سَمْين:  با�ستثناء  العرب  عن 
لم  التقيهم  ال��ذي��ن  معظم  اأن  ف��اج��اأن��ي  وق��د  ح�سين. 
يعرفون  هم  مثًا.  لبنان  ا�سمه  بلد  بوجود  ي�سمعوا 

هناك. تقع  اإ�سرائيل  اأن  اإي�ست" ويعرفون  "ميديل 
المحلية  القنوات  في الحرب الأخيرة على غّزة كانت 
يح�سل  ع��ّم��ا  مقت�سباً  خ��ب��راً  ن�سراتها  اآخ���ر  ف��ي  ت��ب��ّث 
غّزة  لمدينة  بعيدة  واح��دة  ب�سورَتْين:  مكتفيًة  هناك 
لمواطنين  قريبة  وث��ان��ي��ة  منها،  يت�ساعد  وال��دخ��ان 
اإ�سرائيليين يتفّقدون مكان وقوع �ساروخ ل�"حما�ص".

حياتهم  يتابعون  الأميركيون  هذا.  من  اأكثر  �سيء  ل 
يتابعون  وال��ع��رب  ناين"،  "النايني  ف��ي  القت�سادية 
هنا  وت�سعين"...  "الت�سعة  ف��ي  ال�سيا�سية  حياتهم 
العالم الأول، وهناك العالم الثالث، واليوم بتُّ اأبحث 
تعبير  ب��ج��ان��ب  م��خ��ف��ي��ة  ناين"  "نايني  ع���ن  ب��ج��ّدي��ة 

الأول"! "العالم 
زينب  ع�ّشاف
zeinab@alghaoon.com

���دي اإن ك��ن��ُت اأغ�������وى      ول َت���ْغ���َوي زع��م��ِت ك��م��ا َغَوْيُت دع��ي��ن��ي وار����سُ
ال�شمواأل
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النه�سة  "دار  ن��ا���س��رة  ن��ال��ت 
كريدية،  ل��ي��ن��ا  العربية"، 
ا�ستفتاء  ف��ي  الأع��ل��ى  الن�سبة 
"ال�سخ�سية ال�سعرية العربية 
اأجرته  ال��ذي   ،"2008 للعام 
بمنا�سبة  "الغاوون"  جريدة 

انتهاء عامها الأول.
اأر�سلت  "الغاوون" قد  وكانت 
�سعرائها  م��ن  خم�سين  اإل����ى 

وكّتابها �سوؤاًل يقول:
* م���ن ه���و ال�����س��خ�����ص ال���ذي 
ال�سخ�سية  ل��ي��ك��ون  ت��ر���ّس��ح��ه 
للعام  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������س���ع���ري���ة 

2008؟ ولماذا؟
وقد ح�سلت كريدية على 17 
�سوتاً، فيما تفّرقت الأ�سوات 
المتبّقية على عدد من  ال�33 

ال�سعراء العرب.
اختيار  المفتر�ص  م��ن  وك��ان 
ال�ستفتاء  اأن  ب��م��ا  ����س���اع���ر، 

ذكرهما  �سبَبْين  ل��ك��ن  ال�سعرية"،  ب�"ال�سخ�سية  يتعّلق 
��ح��و ك��ري��دي��ة ق��ّدم��اه��ا اإل����ى ال���واج���ه���ة، وه���م���ا: كّف  م��ر���سِّ
وتواريها  دواوي��ن��ه��م(،  ن�سر  )���س��وؤال  ال�سوؤال  �سّر  ال�سعراء 
اأ�ساف  وقد  وادع��اء.  تبّجح  با  �سعرائها  خلف  الإعامي 

الم�ساركين،  الزماء  اأح��د 
"تحّملها  ه��و:  ثالثاً  �سبباً 
وثقل  ال�����س��ع��راء  ن��رج�����س��ي��ة 

دمهم"! 
"الغاوون"  و�����س����ت����ق����وم 
الخا�ص،  ال���س��ت��ف��ت��اء  ب��ه��ذا 
�سنة  )ت���ب���داأ  ���س��ن��وي  ب�سكل 
من  اآذار   1 في  "الغاوون" 
تاريخ �سدور  كل عام، وهو 
كتقليد  الأول(  ال�����ع�����دد 
�سحافي يهدف اإلى تكريم 
ال�سعراء  ي��رى  لمن  رم��زي 
ما  العربي  لل�سعر  قّدم  اأنه 

ي�ستحّق اللتفات.
"دار  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
اأخذت  العربية"  النه�سة 
العام  م���ن���ذ  ع��ات��ق��ه��ا  ع���ل���ى 
ع���������س����رات  ن���������س����ر   2006
ال�سعرية  ال���م���ج���م���وع���ات 
ك����ل ع�������ام، ل�������س���ع���راء ع���رب 
الأعمال  ن�سرت  اأنها  كما  والبلدان،  الأجيال،  مختلف  من 
ال�سعرية الكاملة لل�ساعر ال�ستثنائي وديع �سعادة، اإ�سافة 

اإلى اأنها نا�سر مجلة "نقد" الف�سلية.
* لوحة البورتريه لر�ّسام "الغاوون" عبد اهلل اأحمد.


